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RESUMO 

 

Processos tradicionais de lançamento offshore de dutos submarinos podem levar à ocorrência 

do fenômeno de envelhecimento por deformação em tubos sem costura e em soldas para 

fabricação de dutos. Assim, investigou-se o fenômeno de envelhecimento por deformação em 

tubos de aço API 5L X65Q sem costura e em juntas soldadas, fabricadas pelo processo GMAW. 

Caracterizou-se a microestrutura e o comportamento mecânico do metal base e das soldas antes 

de envelhecê-los. Posteriormente, foi induzido envelhecimento dinâmico e estático por 

deformação, com 3% de deformação plástica, a 250°C e por 1h, em corpos de prova de tração 

de metal base e de juntas soldadas, seguido de caracterização microestrutural por microscopia 

óptica e microscopia eletrônica de varredura, e ensaios mecânicos de tração, dureza Vickers e 

impacto Charpy. Pela metodologia aplicada pôde-se observar que o efeito do fenômeno de 

envelhecimento por deformação no metal base foi o mesmo encontrado por outros autores em 

aços ARBL: aumento da resistência mecânica em tração, redução de ductilidade e diminuição 

na energia absorvida no ensaio de impacto Charpy, sendo que o envelhecimento dinâmico por 

deformação foi a pior condição para o metal base entre as investigadas. Nas juntas soldadas, as 

respostas ao envelhecimento por deformação foram diferentes do metal base. Foi possível 

observar mudanças na proporção de constituintes secundários na ZTA e ZF das soldas após 

envelhecimento por deformação, com aumento de agregados ferrita-carbonetos. Em termos de 

propriedades mecânicas, constatou-se que o envelhecimento por deformação levou a uma 

redução na razão elástica das juntas soldadas devido a um aumento no limite de resistência, e 

um certo aumento no alongamento percentual total. Ao se comparar o efeito do envelhecimento 

estático por deformação com o envelhecimento dinâmico sobre as soldas, observou-se que o 

aumento na capacidade de deformação plástica das juntas soldadas foi maior após 

envelhecimento estático por deformação. Em corpos de prova com entalhe em V no metal de 

solda ensaiados por impacto Charpy, ocorreu diminuição na energia absorvida após 

envelhecimento por deformação, evidenciando um endurecimento da região das soldas após 

envelhecimento por deformação. 

Palavras-chave: Tubos sem costura; Aços API 5L; Soldagem GMAW; Envelhecimento por 

Deformação.  
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ABSTRACT 

 

Traditional launching processes of offshore submarine pipes may lead to occurrence of strain 

ageing on seamless pipes and welds yielded to fabricate pipes. Therefore, it was carried out an 

investigation of strain ageing in seamless pipes of API 5L X65Q steel and in welded joints by 

GMAW process. It was carried out microstructural analysis and mechanic characterization of 

metal base and welds before strain ageing. Further, it was applied dynamic strain ageing and 

static strain ageing, with 3% of plastic strain, at 250°C in 1h, on tensile specimens from base 

metal and welded joints, followed by microstructure characterization using light optic 

microscope and scanning electron microscope, and mechanical tests – tensile, hardness Vickers, 

and  Charpy V toughness. By the methodology applied it was possible to note that the effect of 

strain ageing on the base metal were such as predicted by literature: there was mechanical 

strength increase, reduction of ductility and reduction of absorbed energy during Charpy test, 

with dynamic strain ageing responsible for more aggressive effects within the investigated 

conditions. On welded joints, the responses to strain ageing were differently from the ones in 

the base metal. It was observed a change in amounts of micro phases, increasing ferrite-carbide 

aggregates in HAZ and WM of welds after strain ageing. In terms of mechanical properties, it 

was noted that the strain ageing led to an increase on the ability of welds to plastic straining 

and, comparing the static strain ageing with dynamic strain ageing, it was observed that the 

effect on the plastic straining ability of welds was higher after static strain ageing. Regarding 

the toughness, it was observed that the absorbed energy by specimens with V-notch in the weld 

metal in Charpy V toughness tests decreased due to strain ageing, confirming that the 

phenomenon acted on the welds as a hardening mechanism. 

Key words: Seamless pipe; API 5L steel; GMAW; Strain Ageing.
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1. INTRODUÇÃO 

A produção de óleo e gás natural em regiões offshore tem ocorrido em águas mais profundas, 

aumentando continuamente as exigências quanto ao desempenho dos tubos para condução de 

petróleo e gás. 

Durante a montagem e fabricação de dutos submarinos, tubos sem costura podem ser unidos 

por procedimentos de soldagem por fusão a arco elétrico, sendo posteriormente enrolados em 

carreteis e lançados por navios. Segundo BÔAS (2012), os processos tradicionais de 

lançamento offshore de dutos podem levar à ocorrência do fenômeno de envelhecimento por 

deformação (strain ageing). 

Encontram-se na literatura diversos trabalhos investigativos sobre as condições para as quais o 

fenômeno de envelhecimento por deformação ocorre, bem como seus efeitos nas propriedades 

mecânicas de aços carbono e aços de alta resistência mecânica e baixa liga (ARBL). No entanto, 

poucos estudos foram realizados sobre os efeitos desse fenômeno em juntas soldadas. 

A análise de envelhecimento por deformação deve ser feita, no metal base, pelas companhias 

siderúrgicas de forma a atender normas. A Norma DNV-OS-F101 (2013), por exemplo, 

considera o fenômeno de envelhecimento por deformação induzido pelo lançamento de dutos 

submarinos e recomenda ensaios para sua análise. No entanto, pouco se conhece sobre tal 

fenômeno em juntas soldadas. Sabe-se que o fenômeno de envelhecimento por deformação 

induz mudanças microestruturais e, portanto, modificações nas propriedades mecânicas dos 

aços, aumentando a resistência mecânica e reduzindo a ductilidade. As operações de soldagem 

também promovem alterações na microestrutura e, portanto, nas propriedades dos tubos, 

influenciando seu desempenho. 

Dessa forma, no presente trabalho investigaram-se os efeitos do fenômeno de envelhecimento 

por deformação em juntas soldadas por soldagem a arco elétrico gás-metal (Gas Metal Arc 

Welding – GMAW) de tubos de aço API 5L X65Q sem costura. Foram envelhecidos por 

deformação corpos de prova retirados dos tubos e das juntas soldadas, seguindo-se com 

caracterização microestrutural e ensaios mecânicos de tração, dureza e impacto. Assim, esse 

estudo visou contribuir para maior compreensão do comportamento mecânico de juntas 

soldadas de tubos de aço sem costura, prevenindo possíveis falhas por desconhecimento de 

fenômenos metalúrgicos como o envelhecimento por deformação, inerentes a operação de 

lançamento de dutos submarinos.  
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2. OBJETIVOS 

Neste capítulo, são apresentados os objetivos do trabalho de pesquisa que culminou nesta 

Dissertação. 

 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo do presente trabalho é induzir o fenômeno de envelhecimento por deformação em 

juntas soldadas por soldagem a arco elétrico gás-metal de tubos de aço API 5L X65Q sem 

costura, de forma a compreender sua ocorrência durante lançamento de dutos submarinos e seus 

efeitos no desempenho de soldas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Pode-se citar ainda como objetivos deste trabalho: 

 Caracterizar fases e constituintes presentes em tubos sem costura de aço API 5L X65Q e 

transformados devido a ciclos térmicos resultantes do processo de soldagem GMAW; 

 Analisar efeitos do fenômeno de envelhecimento por deformação na resistência mecânica, 

ductilidade e tenacidade ao impacto do metal base e juntas soldadas, relacionando com a 

microestrutura;  

 Comparar efeitos do envelhecimento dinâmico por deformação com envelhecimento 

estático por deformação sobre propriedades mecânicas de juntas soldadas. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentado a metalurgia de aços aplicados na indústria de óleo e gás e 

fabricação dos tubos de aço sem costura, que será tratado como metal base, abordando rota de 

processamento, microestrutura e propriedades. Em seguida, descreve-se a teoria relacionada ao 

fenômeno de envelhecimento por deformação, apresentando, em seguida, uma rápida descrição 

de onde se tem a ocorrência desses fenômenos metalúrgicos no campo. Por fim, discutir-se-á 

tecnologia de soldagem por fusão a arco elétrico gás-metal (GMAW) e as transformações de 

fases decorrentes do procedimento de soldagem. 

 

3.1 Aços Aplicados em Tubos para a Indústria de Óleo e Gás 

Os tubos petrolíferos são divididos em três grandes grupos, sendo os tubos aplicados para 

condução de petróleo, gás e seus derivados, denominados line pipe1, de particular interesse 

neste trabalho. 

De acordo com BREDENBRUCH et al., a produção de óleo e gás natural (óleo equivalente) 

em regiões offshore tem ocorrido em águas cada vez mais profundas (Figura 3.1). Como 

consequência, aumenta-se continuamente as exigências quanto ao desempenho dos tubos que 

conduzem petróleo e gás. Para tanto, e de forma a atender os requisitos de normas reguladoras 

como API 5L-09: Specification for Line Pipe (2008), DNV-OS-F101: Submarine Pipeline 

Systems (2013) e normas específicas de clientes, os aços empregados nesses tubos, 

normalmente aços microligados, são aços totalmente acalmados fabricados por processos cada 

vez mais sofisticados e rigorosos, no sentido de se ter maior limpidez no metal lingotado e 

faixas de composição química mais estreitas, especialmente no que se refere a teores de 

carbono, enxofre e fósforo. 

                                                 
1 Tubos line pipe são responsáveis pela condução de petróleo e gás especificados pela Norma API 5L-09 – 

“Specification for Line Pipe”. 
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BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006) afirmam que o desenvolvimento de aços alta 

resistência mecânica, baixa liga – ARBL (do inglês High Strength Low Alloy steels – HSLA) ou 

aços microligados normalmente utilizados em tubos, tem levado a produção de aços com 

tamanho de grãos menores que 10µm, combinando níveis elevados de resistência mecânica 

(tensão limite de escoamento entre 400 e 600MPa) e baixa temperatura de transição dúctil-

frágil. Nesses aços, pequenas quantidades (< 0,10wt%) de nióbio, vanádio ou titânio são 

adicionados e o teor em carbono é mantido normalmente menor que 0,15wt% e, muitas vezes, 

inferior a 0,10wt%, de forma que se formem pequenas frações volumétricas de carbonetos.  

Dessa forma, de acordo com BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006), a formação de 

partículas relativamente grosseiras de cementita ou de cementita em lamelas de perlita é 

parcialmente substituída por carbonetos de elementos de liga muito mais finamente dispersos, 

como, por exemplo, NbC.  

Assim, as necessidades técnicas são atendidas por meio de um manuseio adequado da estreita 

relação entre a microestrutura obtida pelo processamento e as propriedades alcançadas para 

esses aços. 

ANELLI et al. (2005) afirmam que a evolução no setor offshore mostra uma tendência em se 

aumentar o uso de aços de alta resistência mecânica, dos graus X65 ao X80 ou superior em 

Figura 3.1 – Evolução na profundidade de produção e exploração de óleo equivalente no 

Brasil (Relacionamento Petrobras, 2013). 
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risers e flowlines2 (Figura 3.2), que estão submetidos a condições severas de carregamento. 

Para os autores, essa tendência se baseia em razões técnicas e econômicas, uma vez que, o 

desenvolvimento de reservas de óleo e gás em maiores profundidades tem enfrentado o desafio 

de reduzir os custos em todos os componentes. Afirmam ainda, que durante os últimos dez anos, 

ocorreram desenvolvimentos de tecnologias em tubos sem costura de aços temperado e 

revenido. Assim, tubos sem costura modernos podem combinar alta resistência mecânica com 

boa tenacidade ao impacto e boa soldabilidade. 

 

No que se refere a soldabilidade, BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006) citam que é 

essencial que se tenha aços com baixo carbono equivalente, que nada mais é do que um 

coeficiente que incorpora os efeitos dos elementos de liga na temperabilidade do aço. 

Assim, os autores afirmam que para valores de carbono equivalente maior que 0,45 (dado por 

CEIIW – carbono equivalente segundo o Instituto Internacional de Soldagem), deve-se aplicar 

                                                 
2 Risers e flowlines são tubos responsáveis por conduzirem materiais e estão inseridos na infraestrutura submarina, 

interligando plataformas de petróleo às instalações e equipamentos de perfuração. Os risers são desenvolvidos 

para o transporte vertical; flowlines são tubos que fazem parte do sistema de perfuração (drilling). 

Figura 3.2 – Ilustração da infraestrutura submarina de dutos, com detalhe dos risers e 

flowlines (ProsQuip Energy, 2012). 
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procedimentos de soldagem mais elaborados para soldagem do aço, sendo a formação de 

martensita na zona termicamente afetada (ZTA) considerado como a principal ameaça no 

processo de fabricação por soldagem por poderem levar à nucleação de trincas. 

 

3.2 Fabricação de Tubos Sem Costura 

De acordo com a Norma DNV-OS-F101 (2013) tubos sem costura são aqueles sem solda 

fabricados por conformação a quente, seguido ou não de acabamento a frio para atender às 

dimensões desejadas. 

Segundo ARAÚJO (2013), o principal processo de fabricação de tubos sem costura por 

laminação a quente é o Processo Mannesmann – Laminador Oblíquo, ilustrado na Figura 3.3. 

Em VALLOUREC (2011) encontra-se que a perfuração dos blocos lingotados ocorre no 

laminador oblíquo. O giro de dois cilindros de forma duplo-cônica provoca tensões de 

cisalhamento no centro do bloco, formando uma cavidade axial. Esta é então expandida e sua 

superfície alisada pela ponta de perfuração. O bloco perfurado, denominado lupa, é então 

conformado nos laminadores subsequentes, transformando-se em um tubo sem costura com 

suas dimensões definitivas (Figura 3.3). 

CARVALHO et al. (2013) descrevem em seu trabalho, as etapas de produção de tubos sem 

costura de aço carbono microligado ao V, Nb e/ou Ti em: 

 aquecimento do bloco a ~ 1280°C em forno de soleira rotativa (FB); 

 laminação de desbaste no laminador perfurador (LP), laminador redutor de lupas (LR) e 

laminador contínuo com mandril (LC); 

 resfriamento intermediário (Leito I) realizado ao ar calmo; 

 reaquecimento da lupa em forno intermediário (FI) a ~ 940°C; 

 laminação de acabamento em laminador redutor estirador (LE) e 

 resfriamento final ao ar calmo até temperatura ambiente (Leito II). 

Na Figura 3.4, tem-se o ciclo térmico do processo industrial de laminação a quente de tubos 

sem costura citado pelos autores (CARVALHO et al., 2013). 
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BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006) descrevem os efeitos de elementos de liga durante 

tratamentos térmicos de revenimento de aços microligados, após terem sido temperados, como 

Figura 3.3 – Etapas do Processo Mannesmann – Laminador Oblíquo para fabricação de 

tubos sem costura por laminação a quente (ARAÚJO, 2013). 

 

Figura 3.4 – Ciclo térmico do processo de laminação a quente de tubos sem costura.  

FB – forno de soleira rotativa; LP – laminador perfurador; LR – laminador redutor de lupas; 

LC – laminador conínuo com mandril; FI – forno intermediário e LE – laminador redutor 

estirador (CARVALHO et al., 2013). 
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os aplicados em tubos sem costura após laminação a quente. De acordo com os autores, os 

elementos microligantes restringem o crescimento da cementita na faixa 400-700°C, retardando 

o processo de diminuição da dureza devido ao revenimento. Outro efeito importante é retardar 

a reorganização de discordâncias herdadas da martensita e como resultado, tem-se um 

refinamento mais lento das subestruturas de discordâncias. Assim, é comum se ter importante 

presença de bainita na microestrutura de aços microligados, temperado e revenido, contribuindo 

para valores elevados de resistência mecânica associado a alta tenacidade ao impacto. 

 

3.3 Envelhecimento por Deformação – Aspectos Fenomenológicos 

De acordo com BÔAS (2012), tubos de aço sem costura aplicados para a fabricação de dutos 

submarinos podem ter suas propriedades mecânicas modificadas quando submetidos a 

deformações cíclicas durante o lançamento pela técnica reeling, devido a três mecanismos 

básicos: endurecimento por deformação ou encruamento, Efeito Bauschinger e envelhecimento 

por deformação.  

O primeiro é o endurecimento por deformação ou encruamento, que ocorre durante a 

deformação plástica. O segundo fenômeno é o Efeito Bauschinger, pelo qual se tem variação 

nas propriedades mecânicas do tubo dependendo da direção de pré-deformação e, 

principalmente, da direção do último passe de deformação plástica (compressão) (REED-HILL, 

1973). 

Por último, descreve-se o envelhecimento por deformação em aços como um fenômeno que 

provoca variações nas propriedades mecânicas com o tempo, à temperatura ambiente, sendo o 

processo intensificado elevando-se a temperatura. Segundo BÔAS (2012), STAIGER et al. 

(2004) e GÜNDÜZ (2002), os efeitos do envelhecimento por deformação estão relacionados à 

interação discordâncias-átomos de soluto e as alterações percebidas nas propriedades 

mecânicas são reflexos de uma redistribuição de átomos de soluto, alojando-se em linhas de 

discordâncias de forma a diminuir a energia do sistema. 

Segundo REED-HILL (1973), o fenômeno se evidencia como um aumento na resistência 

mecânica, que pode ocorrer após ou durante a deformação plástica. Se ocorrer após a 

deformação, denomina-se envelhecimento estático por deformação (sigla em inglês Static 

Strain Ageing - SSA); se ocorre durante é denominado envelhecimento dinâmico por 

deformação (do inglês Dynamic Strain Ageing - DSA). Cita-se ainda que os efeitos do fenômeno 
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de envelhecimento por deformação são: aumento da tensão limite de escoamento e limite de 

resistência à tração, diminuição do alongamento percentual, perda de ductilidade, deformação 

localizada, aumento na temperatura de transição dúctil-frágil e aumento na resistência à fadiga, 

como se lê também em COTTRELL e BILBY (1948). 

GÜNDÜZ (2002) afirma que, envelhecimento estático por deformação resulta no 

reaparecimento do patamar no limite de escoamento e da deformação de escoamento e o 

envelhecimento dinâmico por deformação leva a deformações heterogêneas caracterizadas por 

serrilhado na curva tensão-deformação. Em ambos os casos, segundo o autor, tem-se aumento 

de resistência mecânica e perda de ductilidade. 

No trabalho de MOHAN e MARSCHALL (1998) lê-se que, alterações nas propriedades 

mecânicas causadas pelo fenômeno de envelhecimento por deformação ocorrem geralmente 

bem lentamente na temperatura ambiente e mais rapidamente aumentando-se a temperatura, 

devido à difusão dos átomos responsáveis pelo envelhecimento. Quando as modificações das 

propriedades são lentas o fenômeno é denominado envelhecimento estático por deformação; 

quando ocorrem rapidamente, especificamente quando o envelhecimento ocorre 

simultaneamente com a deformação, o fenômeno é conhecido como envelhecimento dinâmico 

por deformação. 

MOHAN e MARSCHALL (1998) afirmam que, se a taxa de deformação é alta, a temperatura 

para qual ocorrerá envelhecimento será maior, de forma a permitir que os átomos possam 

difundir para manter “o passo" com o movimento das discordâncias, que, por sua vez, produzem 

a deformação plástica. Segundo os autores, o envelhecimento por deformação é, portanto, 

dependente da temperatura e da taxa de deformação. Afirmam, também, que o máximo no 

limite de resistência, assim como a ocorrência do serrilhado nas curvas tensão-deformação são 

deslocados para temperaturas mais altas ao se aumentar a taxa de deformação, podendo ocorrer 

também o contrário. 

 

3.3.1 Envelhecimento estático por deformação (Static Strain Ageing – SSA) 

No trabalho de Cottrell e Bilby (COTTRELL e BILBY, 1948), lê-se que, o alívio de tensões ao 

redor de uma discordância devido a um átomo estranho em solução sólida pode causar a 

formação de uma atmosfera de equilíbrio, na qual átomos de soluto subsitucionais se alocam 

na parte dilatada das discordâncias e os intersticiais, abaixo das linhas de discordâncias. Assim, 
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afirma os autores, discordâncias rodeadas por atmosferas de átomos podem produzir 

escoamento plástico de duas formas. Se a força aplicada é pequena, as discordâncias não 

conseguem escapar de suas atmosferas e os átomos de soluto devem migrar com as 

discordâncias. Aplicando uma força suficientemente alta, no entanto, as discordâncias podem 

livrar-se de suas atmosferas por deslizamento cruzado, tornando-se ligeiramente móveis e 

capazes de produzir um rápido escoamento sob pequenas forças. Surgem o limite de 

escoamento superior e o limite de escoamento inferior.  

Segundo COTTRELL e BILBY (1948), uma amostra que é descarregada nessa condição de 

deformação, ultrapassando o limite de escoamento, apresenta discordâncias livres e, ao se 

aplicar um carregamento posterior, não se observará o limite de escoamento descontínuo, 

ocorrendo o encruamento do material. Mas ao permitir que a amostra repouse por um tempo 

suficiente para formar novas atmosferas, o escoamento descontínuo retorna, levando ao 

envelhecimento por deformação. Por fim, Cottrell e Bilby sugerem que o fenômeno de 

escoamento descontínuo no ferro se deve a atmosferas de átomos de carbono e/ou nitrogênio. 

SAMEK et al. (2008) afirmam que o envelhecimento estático por deformação influência nas 

propriedades mecânicas de aços baixo carbono por meio de três mecanismos: 

 Ordenamento de Snoek: ordenamento de curto alcance de átomos de carbono entre sítios 

intersticiais octaédricos induzido por tensão, causando aumento no limite de escoamento 

superior, não modificando, entretanto, o limite de escoamento inferior; 

 formação de Atmosfera de Cottrell em tempos mais longos: segregação de átomos de 

carbono ao redor de discordâncias formando atmosferas, as quais bloqueiam as 

discordâncias e causam aumento na tensão limite de escoamento. Tem-se o aparecimento 

do escoamento descontínuo e, consequentemente, de formação de Bandas de Lüders. A 

tensão limite de resistência e coeficiente de encruamento do material não se alteram; 

 em tempos de envelhecimento ainda mais longos: precipitação de carbonetos a partir de 

atmosferas de carbono nas discordâncias resultando em acréscimo de ambos, tensão limite 

de escoamento e tensão limite de resistência. 

Segundo SACHDEV (1982), o envelhecimento estático por deformação tem sido mais 

amplamente estudado que o envelhecimento dinâmico por deformação. 
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3.3.2 Envelhecimento dinâmico por deformação (Dynamic Strain Ageing – DSA) 

Segundo QUEIROZ (2013), o envelhecimento dinâmico por deformação é um conjunto de 

alterações no comportamento mecânico de metais ou ligas metálicas, comum para vários tipos 

de aços nas condições normalmente encontradas no processamento e/ou utilização do produto. 

QUEIROZ (2013) afirma que, o Efeito Portevin-Le Chatelier (PLC) é o aspecto mais estudado 

do envelhecimento dinâmico por deformação. Segundo REED-HILL (1973), trata-se de uma 

deformação descontínua que se apresenta como serrilhados na curva tensão-deformação obtida 

em um ensaio de tração, sendo que, a amplitude, frequência, localização e forma desse 

serrilhado depende da composição química e das condições experimentais aplicadas.  

QUEIROZ (2013) afirma ainda que, a amplitude e a frequência dos serrilhados, de uma maneira 

geral, aumentam quando a taxa de deformação diminui e/ou a temperatura aumenta. Além disso, 

a deformação na qual os serrilhados aparecem aumenta com o aumento da taxa de deformação, 

assim como, aumentando-se a taxa de deformação, aumenta-se a faixa de temperatura na qual 

o serrilhado irá ocorrer. Outro aspecto importante é a localização dos serrilhados nas curvas 

tensão-deformação. A Figura 3.5 apresenta curvas obtidas em ensaio de tração de um aço 

estrutural de baixo carbono ligado ao Mo e Nb, nas quais se pode observar modificações do 

aspecto e localização do serrilhado com a temperatura (QUEIROZ, 2013). 

 

Figura 3.5 – Curvas tensão-deformação para um aço baixo carbono ligado ao Mo e Nb, 

ensaiado a uma taxa de deformação de 10-3s-1 em diferentes temperaturas (QUEIROZ, 

2013). 
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Pelas curvas apresentadas na Figura 3.5 nota-se que, a 250°C (curva f) o efeito Portevin-Le 

Chatelier nos aços microligados estudados, evidenciado pelo serrilhado nas curvas tensão-

deformação é bastante pronunciado. Essa é a temperatura que foi considerada no presente 

trabalho. Pode ser encontrado na literatura referências em que o efeito de envelhecimento 

dinâmico por deformação, para diversos tipos de aço, é máximo na faixa de temperatura entre 

200°C e 300°C para deformação plástica de 2 a 5% em tração. 

Segundo QUEIROZ (2013), os modelos propostos para explicar as manifestações do 

envelhecimento dinâmico por deformação em aços consideram uma interação dinâmica entre 

discordâncias e átomos intersticiais, principalmente carbono e nitrogênio, e se baseiam em um 

ancoramento de discordâncias por esses átomos e arraste desses átomos pelas discordâncias. O 

autor afirma que, qualquer que seja o mecanismo, o envelhecimento dinâmico por deformação 

ocorre durante a deformação plástica do metal quando a velocidade das discordâncias e a 

velocidade de difusão dos átomos intersticiais são aproximadamente iguais. 

COTTRELL e JASWON (1949) afirmaram que, o envelhecimento dinâmico por deformação 

deriva de uma força de atrito exercida sobre discordâncias em movimento por uma atmosfera 

de átomos de soluto que se desloca junto com as discordâncias. Os átomos intersticiais, que 

introduzem uma deformação elástica na rede, são atraídos se alocando nos campos de tensões 

que circundam a linha de discordância, de forma a diminuir a energia elástica do sistema. As 

nuvens de solutos em torno das discordâncias, chamadas de Atmosfera de Cottrell, se formam 

quando a velocidade de difusão dos intersticiais (no caso de aços, carbono e nitrogênio), se 

torna equiparável à velocidade das discordâncias. 

De acordo com QUEIROZ (2013), o envelhecimento dinâmico por deformação em aços 

contendo elementos de liga em solução sólida substitucional, além de demandar maior energia 

de ativação, apresenta particularidades associadas às interações entre solutos intersticiais e 

solutos substitucionais. Segundo LESLIE (1982), dependendo da energia de interação 

nitrogênio-soluto substitucional e carbono-soluto substitucional ocorre a formação do que o 

autor chama de “dipolos intersticiais-substitucionais”. Esses dipolos interagem com as 

discordâncias durante a deformação plástica, deslocando para maiores temperaturas as 

manifestações do envelhecimento dinâmico por deformação, refletindo uma maior energia de 

ativação para o processo. 

GÜNDÜZ (2002) afirma que, mesmo em aços com adições de elementos microligantes como 

Nb, V e Ti, com elevada tendência a formação de carbonitretos, nem todo o carbono e nitrogênio 
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se combinam com esses elementos e, portanto, ocorrerá envelhecimento por deformação. 

Assim, o autor conduziu um trabalho de forma a verificar a ocorrência do fenômeno de 

envelhecimento por deformação em um aço C-Mn-Al-Nb de alta resistência mecânica, 

resfriado a diferentes taxas. Para o envelhecimento, posicionou-se os corpos de prova em um 

forno tubular acoplado a uma máquina de ensaio de tração, fixando três termopares tipo J na 

seção útil do corpo de prova e aplicou uma taxa de deformação de 2mm/min, variando a 

temperatura do ensaio partindo da temperatura ambiente até 450°C. A partir dos dados obtidos 

levantaram-se curvas tensão-deformação e determinaram-se propriedades mecânicas como 

limite de escoamento inferior, tensão limite de resistência e alongamento total.  

GÜNDÜZ (2002) descreve em seu trabalho que as curvas tensão-deformação apresentaram 

mudanças significativas ao aumentar a temperatura de ensaio, mantendo a taxa de deformação 

a 2mm/min. Segundo o autor, foi possível notar o serrilhado característico do Efeito Portevin-

Le Chatelier em todas as amostras a partir de 200°C, sendo que a magnitude e frequência 

aumentou à medida que aumentou-se a temperatura até 250°C. O serrilhado começou a 

desaparecer das curvas tensão-deformação em temperaturas mais altas estando totalmente 

ausente a 350°C. 

Em termos de propriedades mecânicas, GÜNDÜZ (2002) constatou que, a tensão limite de 

resistência (σUTS) inicialmente decrescia um pouco, aumentando-se a temperatura do ensaio, 

atingindo um mínimo entre 100 e 200°C. Depois, σUTS cresceu ao aumentar a temperatura, 

atingindo um máximo a 350°C, antes de decrescer novamente ao continuar aumentando a 

temperatura. Segundo o autor esse aumento de σUTS entre 200 e 350°C coincide com o 

serrilhado nas curvas de tensão-deformação obtidos nos ensaios nessa faixa de temperatura. Foi 

constatado também um mínimo de alongamento percentual total para a temperatura de 250°C. 

MOHAN e MARSCHALL (1998) afirmam que aços de alta resistência mecânica para tubos e 

vasos de pressão aplicados na indústria de energia nuclear, são susceptíveis ao envelhecimento 

dinâmico por deformação. Segundo os autores, esse fenômeno causa efeitos positivos como 

ganho de resistência mecânica à tração, resistência à fluência e resistência à fadiga, mas pode 

ser deletério para o desempenho desses materiais em tubos de refrigeração de reatores e vasos 

de pressão, devido às mudanças microestruturais que aumentam a temperatura de transição 

dúctil-frágil. 

MOHAN e MARSCHALL (1998) citam que uma deformação plástica de 3% em carga trativa 

a 250°C em um aço susceptível a envelhecimento dinâmico, pode causar um aumento de até 



  

14 
 

45°C na temperatura de transição de comportamento dúctil-frágil. Em outros estudos, afirmam 

que foi constatado que vários aços susceptíveis ao envelhecimento dinâmico por deformação 

reduziram os valores da tenacidade à fratura J1C obtidos em ensaios de Mecânica de Fratura 

Elasto-Plástica, realizados na faixa de temperatura de ocorrência do fenômeno.  

Assim, MOHAN e MARSCHALL (1998) realizaram ensaios de Mecânica de Fratura em 

corpos de prova tração-compacto – C(T), de um aço baixo carbono ASTM A515 grau 60 

aplicado em tubos, na faixa de temperatura em que o aço mostrou-se susceptível ao 

envelhecimento dinâmico por deformação: 150-385°C. Relatam, também, que foi possível 

observar claramente pop-in’s (“estalo” devido ao avanço de trincas em condições mais 

favoráveis) nas curvas carga-deslocamento da abertura da trinca. Na Figura 3.6 apresentam-se 

curvas obtidas pelos autores em ensaios realizados a 288°C. 

 

Observa-se ao menos dois pop-in’s para cada um dos corpos de prova. Segundo os autores, os 

resultados encontrados nos ensaios de Mecânica de Fratura fornecem um suporte adicional à 

hipótese de que, a ocorrência de pop-in’s na curva carga-deslocamento está associada à 

susceptibilidade do aço ao envelhecimento dinâmico por deformação. 

Figura 3.6 – Curvas carga-deslocamento para amostras submetidas a envelhecimento 

dinâmico a 288°C. Os círculos destacam os pop-in’s. Adaptado de MOHAN e 

MARSCHALL (1998). 
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MOHAN e MARSCHALL (1998), ao analisar as fractografias dos corpos de prova ensaiados 

a 288°C observaram diferentes graus de oxidação nas superfícies de fratura: regiões escuras 

aparentemente associadas com crescimento estável de trinca e regiões claras associadas a 

crescimento instável e arrancamento brusco final. 

Ao concluir, MOHAN e MARSCHALL (1998) ressaltam que os resultados obtidos são 

inconclusivos com relação a uma conexão bem estabelecida entre a ocorrência de 

envelhecimento dinâmico por deformação e avanço instável de trinca em aços baixo carbono. 

 

3.3.3 Envelhecimento por deformação em juntas soldadas 

BANERJEE e DHAL (2010) afirmam que, juntas soldadas possuem como resultado da 

operação de soldagem e das transformações de fases, elevadas densidades de discordâncias. 

Segundo os autores, o requisito fundamental para o fenômeno de escoamento descontínuo nos 

aços é a existência de baixa densidade de discordâncias inicial. Assim, uma vez que, em juntas 

soldadas a densidade de discordâncias são elevadas haverá grande quantidade de discordâncias 

móveis a serem bloqueadas por átomos intersticiais, resultando em um aumento menor no limite 

de escoamento, em relação ao que se observaria no metal base. 

MANDZIEJ (1992) afirma que, a presença de nitrogênio em soldas por fusão a arco elétrico de 

aços alta resistência, baixa liga (do inglês High Strength Low Alloy - HSLA) afeta as 

propriedades finais da solda, devido à influência do nitrogênio na microestrutura resultante, em 

particular, segundo o autor, por contribuir para o fenômeno de envelhecimento por deformação. 

Afirma-se ainda que o nitrogênio reduz a ductilidade da solda e aumenta sua temperatura de 

transição dúctil-frágil. De acordo com o autor, o envelhecimento por deformação na zona 

fundida ocorre à temperatura de 100-300°C, devido à deformação plástica necessária para 

acomodar as tensões termomecânicas induzidas pela operação de soldagem. Afirma-se ainda 

que em soldas multipasses, o envelhecimento dinâmico por deformação pode causar 

fragilização da raiz da solda após os ciclos térmicos de soldagem subsequentemente 

depositados. 

MANDZIEJ (1992) realizou soldas multipasses em aço C-Mn contendo diferentes quantidades 

de nitrogênio. Em seguida, aplicou-se uma pré-deformação plástica a frio de 10% e envelheceu 

as amostras soldadas a 250°C por 30min. Foi constatado, segundo o autor, um aumento 

substancial na temperatura de transição dúctil-frágil. Por análises realizadas no microscópio 
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eletrônico de transmissão (MET) em folhas finas retiradas de uma camada superior e inferior 

na amostra soldada, foi possível identificar detalhadamente a microestrutura resultante na solda, 

sendo observado uma elevada densidade de discordâncias na ZTA das juntas soldadas antes e, 

principalmente, após envelhecimento, como mostra a Figura 3.7. 

 

 

 

As fases identificadas por MANDZIEJ (1992) na zona fundida foram ferrita de contorno de 

grão, ferrita em placas laterais e ferrita acicular. Os constituintes, denominados pelo autor como 

1µm 

0,5µm (110) 

Figura 3.7 – Imagens obtidas em análises no microscópio eletrônico de transmissão, de 

amostras soldadas e submetidas a envelhecimento por deformação: a) configuração de 

discordâncias na ZTA de amostras contendo baixo teor N e b) discordâncias na ZTA de 

amostras com maior teor de N (MANDZIEJ, 1992). 

a) 

b) 
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“segunda fase”, nas amostras com baixo nitrogênio foram principalmente perlita e bainita e 

aumentando-se o teor de nitrogênio na solda aumentou-se também a presença de martensita 

como segunda fase. 

Em suas conclusões, MANDZIEJ (1992) afirma que, com o aumento de fração de martensita 

devido ao aumento no teor de nitrogênio, observou-se um importante aumento na densidade de 

discordâncias na solda. Além disso, o autor constatou a precipitação de nitretos em regiões de 

elevada densidade de discordâncias (regiões mais escuras nas extremidades das discordâncias 

na Figura 3.7b se devem à curvatura de linhas de discordâncias em torno de precipitados), 

indicando um possível efeito do fenômeno de envelhecimento por deformação na 

microestrutura da solda. 

Segundo VARGAS-ARISTA et al. (2006) existem pouquíssimas investigações reportadas 

sobre o efeito do envelhecimento em juntas soldadas de tubos de aço API 5L. Os autores relatam 

que alguns estudos foram feitos relacionados a junta soldada envelhecida a 550°C por 30.000h. 

Nesse caso, foi reportado que a região de refino de grãos da ZTA apresentou mudanças 

estruturais como aglomeração e crescimento de precipitados. Em um segundo caso, estudaram-

se juntas soldadas de aços inoxidáveis ABNT308 produzidas por soldagem a arco submerso e 

envelhecidas a 500°C por 24h, resultando em precipitação de carbonetos de cromo, fenômeno 

conhecido como sensitização. Em um terceiro caso, foi estudado o envelhecimento em tubos 

de aços API 5L envelhecidos a 250°C, podendo observar um incremento no tamanho de grão 

ferrítico nesta temperatura, em função do tempo de envelhecimento. Não foi mencionado a 

variável deformação plástica. 

Assim, VARGAS-ARISTA et al. (2006) investigaram mudanças microestruturais em regiões 

de uma solda, como resultado de um envelhecimento artificial acelerado a 250°C em diferentes 

intervalos de tempo, de forma a contribuir com informações experimentais sobre a deterioração 

da microestrutura de tubos comerciais para line pipe com mais de vinte anos de serviço, 

considerando a pressão de trabalho e a composição química do fluido transportado. Os tubos 

de aços API 5L X52 com diâmetro externo de 914mm e espessura de parede de 9,5mm foram 

soldados longitudinalmente por processo de soldagem a arco submerso. Em seu trabalho, os 

autores descrevem três efeitos do envelhecimento a 250°C na microestrutura da junta soldada: 

aumento no tamanho de grão da ferrita no metal base, endurecimento por precipitação de 

nanopartículas e crescimento dessas partículas. Relatam ainda que houve crescimento de grão 

na ZTA. Segundo os autores, o crescimento das nanopartículas nas regiões da junta soldada, 
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precipitadas devido ao envelhecimento, mostrou-se dependente do tempo de envelhecimento. 

Não foi mencionado a variável deformação plástica. 

Portanto, fica claro que apesar de bem estabelecida a teoria relacionada ao fenômeno de 

envelhecimento por deformação e seus efeitos nas propriedades mecânicas dos aços, há uma 

carência por melhor compreensão sobre os efeitos desse fenômeno em soldas realizadas em 

tubos sem costura para aplicação line pipe, produzidas para união dos tubos e fabricação de 

dutos submarinos, de forma a compreender seus efeitos durante ou após operações de 

lançamento. 

 

3.4 Lançamento de Dutos Submarinos 

Segundo MEISSNER e ERDELEN-PEPPLER (2009) os principais métodos aplicados para o 

lançamento de dutos submarinos são: método S (S-Lay), metódo J (J-Lay) e reeling (Reel-Lay). 

Neste último, o duto é fabricado onshore e carregado em navio, enrolando-o em um carretel 

(por isso o método é também conhecido como “carretel”). A Figura 3.8 mostra o lançamento 

de dutos submarinos pela técnica reeling ou carretel. 

 De acordo com MEISSNER e ERDELEN-PEPPLER (2009) o processo reeling pode introduzir 

deformações plásticas no tubo durante o bobinamento e o desbobinamento, o alinhamento e o 

tensionamento e pode, portanto, modificar as propriedades mecânicas do tubo. Afirmam que 

essas modificações nas propriedades mecânica é um processo irreversível, sendo regido pelo 

fenômeno de endurecimento por deformação. Enquanto a resistência mecânica aumenta a 

ductilidade é reduzida. A modificação nas propriedades é dependente da direção de pré-

deformação e, especialmente, da direção do último passo de deformação, fenômeno esse 

conhecido como Efeito Bauschinger. Devido ao Efeito Bauschinger, a deformação plástica em 

uma direção aumentará o limite elástico e o limite de resistência do material naquela direção, 

enquanto reduz essas propriedades na direção oposta. Assim, para investigar as propriedades 

mecânicas do material após a deformação plástica induzida pela técnica carretel, alguns clientes 

exigem que se faça uma simulação em escala real da operação de reeling (em inglês full scale 

reeling simulation – FSR). Nessa simulação, o tubo é submetido a dobramento em várias etapas 

de carregamento, seguido de ensaios mecânicos. 
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Em seu trabalho, MEISSNER e ERDELEN-PEPPLER (2009) apresentaram o efeito do 

lançamento pela técnica reeling em curvas tensão-deformação por meio de análise por 

elementos finitos (do inglês finite element analyses – FEA) e por ensaios mecânicos em corpos 

de prova retirados de tubos submetidos a simulação em escala real (FSR). 

MEISSNER e ERDELEN-PEPPLER (2009) fizeram também ensaio de envelhecimento por 

deformação em tubos sem costura. Os autores descrevem o envelhecimento por deformação 

como uma combinação de deformação plástica a frio em tração, normalmente de 2 a 5%, com 

subsequente tratamento de envelhecimento, normalmente 1h a 250°C, seguido de ensaios 

mecânicos convencionais (por exemplo, ensaio de tração). Na Figura 3.9 apresenta-se 

esquematicamente a sequência do ensaio de envelhecimento por deformação proposta pelos 

autores. Ao discutir os resultados encontrados os autores afirmam que, de alguma forma, o 

efeito do envelhecimento por deformação e do reeling no limite de escoamento parece depender 

da quantidade de etapas em que a deformação é aplicada. O maior valor de limite de escoamento 

e limite de resistência foram encontrados após aplicar 5% deformação em uma única etapa, em 

tensão trativa. Reeling reverso, isto é, terminando em compressão, com dois ciclos de 

deformação plástica de 2 e 2% resultaram em menor resistência mecânica.  

Figura 3.8 – Lançamento de dutos submarinos pela técnica reeling ou carretel 

(MEISSNER e ERDELEN-PEPPLER, 2009). 
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MEISSNER e ERDELEN-PEPPLER (2009) justificaram esses resultados afirmando que a 

seção do tubo submetida a compressão no carregamento final, em todas as situações, apresentou 

Efeito Bauschinger em um ensaio de tração subsequente, uma vez que, a direção de deformação 

no ensaio de tração é contrária àquela do reeling, resultando em uma queda no limite de 

escoamento. Quanto ao procedimento de envelhecimento por deformação, que causa mudanças 

microestruturais no material deformado, isto é, difusão de átomos intersticiais para 

discordâncias, o limite de escoamento e, portanto, a razão elástica (σYS/σUTS) resultante foi 

ligeiramente alterada. Na maioria dos casos de aços para line pipe microligados, temperado e 

revenido, a tensão limite de resistência é apenas marginalmente influenciada pela pré-

deformação plástica. Assim, os autores afirmam que a razão elástica é governada 

principalmente pelo limite de escoamento. 

MEISSNER e ERDELEN-PEPPLER (2009) observaram também que o alongamento total até 

a fratura foi reduzido pela pré-deformação plástica e pelo envelhecimento, independente da 

direção do carregamento final. Quanto aos resultados do ensaio de impacto Charpy, os autores 

observaram que o envelhecimento por deformação provocou aumento na temperatura de 

transição dúctil-frágil. 

Figura 3.9 – Sequência do ensaio de envelhecimento por deformação (MEISSNER e 

ERDELEN-PEPPLER, 2009). 
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De acordo com MCCANN et al. (2009), durante o lançamento pela técnica reeling o tubo é 

submetido a ciclos de dobramento elástico-plástico de diferentes magnitudes. Além de 

dobramento, o tubo é submetido a tensão axial aplicada pelo tensionador de forma a prevenir 

ou evitar flambagem. Em seu trabalho, os autores afirmam que devido à natureza do processo 

reeling o material ao longo da circunferência do tubo fica submetido a carregamentos 

diferentes. 

MCCANN et al. (2009) simularam o processo reeling para os aços do tipo X52, X60 e X65 e 

fizeram caracterização mecânica por ensaio de tração. Em seus resultados percebeu-se que 

houve alteração no limite de resistência e, portanto, na forma das curvas tensão-deformação 

após o reeling.  

Para MCCANN et al. (2009) ficou evidente que as propriedades mecânicas em tração do 

material de um tubo são fortemente dependentes da direção de carregamento durante o processo 

de instalação reeling, sendo que para corpos de prova retirados de seções comprimidas dos 

tubos, o limite de resistência diminuiu devido ao Efeito Bauschinger enquanto em seções 

tracionadas o limite de resistência do material aumentou. 

MCCANN et al. (2009) realizaram também ensaios de impacto Charpy nos tubos em estado de 

entrega e deformados após simulação do processo reeling. Em seus resultados, ficou claro que 

os corpos de prova retirados de seções comprimidas do tubo apresentaram melhor 

comportamento comparados com corpos de prova de outras posições. Os autores explicam esses 

resultados pelo fato de o limite de resistência ter diminuído nas posições onde a energia 

absorvida foram mais altas devido ao Efeito Bauschinger, aumentando a capacidade de encruar 

do material. 

BÔAS (2012) resumiu o ciclo de lançamento de dutos submarinos nas seguintes etapas: 

 Etapa 0: Soldagem de tubos onshore; 

 Etapa 1: Bobinamento no carretel; 

 Etapa 2: Desbobinamento a partir do carretel; 

 Etapa 3: Dobramento na polia de alinhamento; 

 Etapa 4: Desempeno no retificador. 

Na Figura 3.10, tem-se esquematicamente estas etapas, mostrando um gráfico tensão-

deformação que corresponde ao ciclo de lançamento dos tubos. 
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3.5 Soldagem por Fusão a Arco Elétrico com Proteção Gasosa (GMAW) 

O processo de soldagem utilizado para fabricação das juntas soldadas estudadas quanto ao 

comportamento mecânico e ao (s) efeito (s) do fenômeno de envelhecimento por deformação, 

foi a soldagem a arco elétrico gás-metal – GMAW (do inglês Gas metal arc welding). 

Segundo KOU (2003) soldagem a arco elétrico gás-metal é um processo que funde e uni os 

metais aquecendo-os com um arco que se estabelece entre o arame-eletrodo sólido, 

continuamente alimentado e as partes a serem unidas. A proteção da poça de fusão pode ser 

feita utilizando-se gases inertes como argônio e hélio e, portanto, o processo GMAW é também 

conhecido como metal-inert gas (MIG) ou gases ativos como o CO2 e então a técnica recebe o 

nome de metal-active gas (MAG). Para maior conveniência denomina-se para ambos os casos 

procedimento de soldagem GMAW. 

Figura 3.10 – Representação esquemática do ciclo de lançamento de dutos submarinos, 

mostrando a correlação entre as etapas e o carregamento em uma curva tensão-deformação 

(BÔAS, 2012). 
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Na Figura 3.11 apresenta-se esquematicamente o processo GMAW e o equipamento de 

soldagem. 

 

 

De acordo com MARQUES et al. (2009) o equipamento básico para a soldagem GMAW 

consiste de fonte de energia, tocha ou pistola de soldagem, fonte de gás e alimentador de arame 

(Figura 3.11b). A fonte de energia é de tensão constante e é usada em conjunto com um 

alimentador de arame de velocidade regulável. Esse sistema ajusta o comprimento do arco 

automaticamente por meio de variações de corrente. Cita-se ainda que na soldagem GMAW é 

a) 

b) 

Figura 3.11 – Técnica de soldagem GMA: a) Representação esquemática do processo 

(FBTS, 2014) e b) do equipamento (MARQUES et al., 2009). 
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geralmente utilizado corrente contínua com o eletrodo ligado no polo positivo (CC+) em 

praticamente todas as aplicações. 

KOU (2003), ao abordar os gases de proteção utilizados no processo GMAW, descreve que, 

aços ao carbono e aços baixa liga são soldados, normalmente, utilizando-se de CO2 como gás 

de proteção. Entre as vantagens cita-se maior velocidade de soldagem, maior profundidade de 

penetração e menor custo. 

SHINAGAWA e SHINAGAWA (2011) afirmam que a proteção por CO2 e por mistura Ar + 

CO2 são as mais utilizadas para soldagem de aços de alta resistência mecânica. Para os autores, 

isso se deve no caso do CO2 ao seu baixo custo. Eles ressaltam, ainda, que a mistura Ar + CO2 

é superior ao CO2 puro em termos de usabilidade e propriedades mecânicas da solda produzida. 

Ainda segundo KOU (2003) as vantagens da técnica GMAW ante outras técnicas, 

essencialmente a soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, é a limpeza das soldas 

produzidas devido à proteção gasosa e a taxa de deposição, que é muito mais elevada. Como 

desvantagem o autor cita o fato de a tocha ser de dimensões tais que dificultam a soldagem em 

regiões de difícil acesso. 

 

3.6 Transformações de Fases Durante a Soldagem por Fusão a Arco Elétrico 

Segundo MODENESI (2004), e FORTES e ARAÚJO (2004), na soldagem de aços 

transformáveis como aços C-Mn e aços ARBL, o aporte térmico provoca fusão e mistura do 

metal de adição ao metal base, produzindo o metal de solda ou zona fundida – ZF. Calor 

proveniente do procedimento de soldagem se propaga nas vizinhanças do metal de solda, 

causando alterações microestruturais no metal base e formando a região próxima à linha de 

fusão denominada zona termicamente afetada – ZTA. 

ARAÚJO (2013) destaca que, o conhecimento das microestruturas resultantes das 

transformações de fases que ocorrem nas regiões de uma solda é fundamental para metalurgia 

de soldagem, uma vez que, influenciam o desempenho em serviço da junta soldada. 

O aporte térmico de soldagem, a geometria da junta e a composição química do metal base 

determinam as transformações de fases durante a solidificação do metal de solda e a extensão 

e as alterações microestruturais na ZTA. Essas transformações estão associadas, portanto, ao 

ciclo térmico de soldagem a qual cada uma dessas regiões é submetida. 
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Segundo MODENESI (2004), as fases resultantes da decomposição da austenita basicamente 

são: ferrita, cementita e martensita. Além destas, pequenas quantidades de austenita podem 

permanecer inalteradas sendo, dessa forma, denominadas austenita retida, além da possibilidade 

de se ter diferentes precipitados, tais como carbonetos e nitretos. O autor ressalta que estas fases 

podem se apresentar em soldas na forma de diferentes constituintes, nem sempre de fácil 

identificação. 

 

3.6.1 Produtos de transformação no metal de solda 

BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006) descrevem a zona fundida a partir da solidificação da 

poça de fusão. Segundo os autores, a solda começa a se solidificar com crescimento epitaxial 

ou competitivo de ferrita δ a partir de grãos aquecidos do metal base na face de fusão, crescendo 

na direção do fluxo de calor. Afirmam ainda, que os grãos colunares, portanto, adquirem maior 

comprimento ao crescerem para dentro da poça de fusão. A seguir, a ferrita δ se transforma no 

estado sólido em austenita à medida que a temperatura vai diminuindo, sendo que, os grãos de 

austenita nucleiam em contornos da ferrita δ. Formam-se grãos colunares de austenita. Os 

autores afirmam que a forma e o tamanho dos grãos de austenita são de suma importância para 

a evolução até a microestrutura final. Segundo BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006), os 

grãos de austentita apresentam tipicamente 100µm de largura e 5.000µm de comprimento, o 

que é muito diferente de uma estrutura de grãos equiaxiais, além de ser uma estrutura com 

pequena área de contornos de grãos, o que aumenta a temperabilidade. 

De acordo com BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006) na solidificação durante a soldagem 

ocorrem segregação de elementos e, consequentemente, variação de composição química 

levando a solidificação de uma microestrutura heterogênea. Além disso, mesmo utilizando-se 

fluxo ou gás inerte para proteger a poça de fusão contra contaminação do ambiente, não se 

consegue proteger de forma totalmente efetiva, resultando na presença de óxidos que ficam 

presos no metal de solda durante a solidificação. Essas partículas não metálicas servem como 

sítios para nucleação heterogênea de fases ou constituintes durante o resfriamento. 

Segundo BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006) e TRINDADE et al. (2003), os constituintes 

mais importantes da zona fundida são ferrita alotriomórfica ou de contorno de grão, ferrita 

idiomórfica ou intragranular, ferrita de Widmanstätten e ferrita acicular. Pode ainda haver 

martensita, austenida retida ou perlita degenerada. Esses últimos ocorrem em quantidades bem 
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inferiores, e são agrupados em um termo denominado “microfases” ou constituinte secundários, 

normalmente com fração volumétrica de 2 a 8%. ARAÚJO (2013) ressalta que, perlita não é 

usual em juntas soldadas por processos com baixo aporte térmico, sendo mais comum em 

processos de soldagem como arco submerso e eletroescória. 

No presente trabalho, a classificação dos constituintes do metal de solda será feita de acordo 

com o sistema desenvolvido, baseado em observações ao microscópio óptico, pelo Instituto 

Internacional de Soldagem (sigla em inglês International Institute of Welding – IWW). Na 

Figura 3.12, apresenta-se o esquema de uma curva de resfriamento onde se pode observar as 

microestruturas resultantes no metal de solda em aços microligados com o resfriamento após 

solidificação da poça de fusão. 

 

Nota-se que o primeiro constituinte a se formar em temperaturas mais altas é a ferrita primária 

de contorno de grão – PF(G), que nucleia nos contornos de grão da austenita prévia ou anterior 

e apresenta-se na forma de veios, de tamanho de grão grande e fácil identificação no 

microscópio óptico; ou ferrita poligonal intragranular – PF(I), que nucleia heterogeneamente 

em partículas na poção de fusão. De acordo com ARAÚJO (2013) e MODENESI (2004), ferrita 

primária de contorno de grão e ferrita poligonal intragranular são fases característicos de soldas 

com baixa velocidade de resfriamento, isto é, alta energia de soldagem e/ou baixo teor de 

elementos de liga. 

Figura 3.12 – Curva de resfriamento e microestruturas resultantes no metal de solda de um 

aço microligado. Adaptado de KOU (2003). 
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Seguindo a curva de resfriamento para o aço de composição química hipotética tem-se a 

formação de placas laterais de ferrita de Widmänstatten. Segundo KOU (2003) isso ocorre, uma 

vez que, com a redução da temperatura, a mobilidade para o crescimento planar da interface 

ferrita/austenita se reduz, surgindo assim as placas laterais de ferrita – FS(A), que engloba uma 

forma de ferrita pró-eutetóide e crescem para o interior do grão. Essa forma de ferrita apresenta-

se como grãos relativamente grosseiros e é pouco desejada na zona fundida de soldas que devem 

apresentar alta tenacidade. 

Em temperaturas ainda menores como aquelas relativas a formação de bainita em aços 

microligados, o crescimento de placas laterais de ferrita para o interior do grão vai se tornando 

mais lento, favorecendo a transformação em placas aciculares de ferrita que nucleiam em 

inclusões, formando ferrita acicular – FA. De acordo com TRINDADE et al. (2007), esta forma 

de ferrita possui granulação muito fina e maior densidade de discordâncias, com espessura de 

cerca de 2µm e alta razão entre comprimento e largura. Devido ao formato acicular e fino dos 

grãos e a alta diferença de orientação entre grãos, a fase é altamente desejada na zona fundida 

por ser considerada a mais apropriado para garantir alta resistência mecânica combinado com 

alta tenacidade para o metal de solda, principalmente, tenacidade à fratura. 

Por fim, podem-se formar fases secundárias como os agregados ferrita-carbonetos – FC, que 

incluem perlita e bainita inferior e o constituinte martensita-austenita retida – M-A. Essas fases 

são formadas a partir de austenita ainda não transformada e enriquecida em carbono que foi 

rejeitado pelas transformações em ferrita. MODENESI (2004) salienta a importância em se 

caracterizar a natureza e distribuição desses constituintes ricos em carbono. Entretanto, segundo 

o autor isso só é possível em análises em microscopia eletrônica. 

Ao relacionar a microestrutura da zona fundida com propriedades mecânicas, MODENESI 

(2004) afirma que, idealmente, a zona fundida deveria ser constituída predominantemente de 

ferrita acicular fina. Segundo o autor, a presença de filmes de carbonetos entre os grãos de 

ferrita e de blocos grosseiros de constituintes M-A é um fator que pode prejudicar a tenacidade. 

Na Figura 3.13, tem-se imagens do trabalho de TRINDADE, et al. (2003) obtidas do metal de 

solda de um aço C-Mn, adquiridas no microscópio óptico e no MEV, mostrando os constituintes 

normalmente encontrados na zona fundida desses aços, como agregados ferrita-carbonetos, em 

detalhe na Figura 3.13b. 
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Na Figura 3.14, é possível observar e distinguir os constituintes agregados ferrita-carbonetos 

do constituinte M-A em metais de solda de composições a) 0,86%Mn e b) 1,53%Mn e 0,94%Ni, 

respectivamente depositados pelo processo a arco submerso e atacados com reativos Nital 2% 

e Le Pera (MODENESI, 2004). O constituinte FC tem o aspecto fracionado apresentado na 

Figura 3.14a, enquanto o M-A apresenta morfologia mais compacta do que o FC, como na 

Figura 3.14b. 

 

a) b) 

Figura 3.13 – a) Micrografia óptica do metal de solda de um aço C-Mn; b) imagem 

adquirida no MEV, possibilitando a identificação de constituinte agregados ferrita-

carbonetos – FC (TRINDADE et al., 2003). 

 

a) b) 

Figura 3.14 – Microestrutura da zona fundida; a) Nital 2%. O círculo destaca o constituinte 

FC. b) ataque Le Pera. O círculo destaca o constituinte M-A. MEV; 1.000x (MODENESI, 

2004). 
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De acordo com SANT'ANNA (2006), a formação de constituintes FC/M-A é um processo 

controlado por difusão de carbono, sendo o M-A formado em regiões da solda que 

experimentam maior taxa de resfriamento. 

Segundo FORTES e ARAÚJO (2004), em cordões de solda de aços carbono e carbono-

manganês, os grãos colunares são rodeados de ferrita, podendo se ter placas de ferrita crescendo 

a partir de contornos de grãos. Os autores afirmam que essa microestrutura é indesejável por 

ser, em geral, grosseira e apresentar baixa tenacidade. Mas, segundo os mesmos, em uma 

soldagem de vários passes cada cordão de solda é modificado pelo metal depositado 

posteriormente sendo, portanto, tratado termicamente. Assim, o metal que é aquecido pelo 

passe posterior acima da temperatura de transformação recristaliza-se em grãos equiaxiais mais 

refinados. A Figura 3.15 apresenta macroestruturas de soldas multipasses. 

 

 

3.6.2 Microestruturas resultantes na zona termicamente afetada (ZTA) 

A próxima região a ser descrita é também importante para o desempenho de juntas soldadas em 

aços transformáveis. De acordo com BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006), zona 

termicamente afetada – ZTA, é a porção de material que não foi fundido, mas a qual sofre 

alterações na microestrutura e propriedades mecânicas devido ao calor de soldagem. Isso 

porque parte do calor difunde a partir da zona fundida para as regiões adjacentes da junta. Como 

a) b) 

Figura 3.15 – Macroestrutura de soldas multipasses mostrando o efeito do passe 

posterior na zona fundida: a) BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006); b) FORTES e 

ARAÚJO (2004). 
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consequência, essas regiões são submetidas a ciclos de aquecimento e resfriamento, cuja 

severidade vai depender da distância ao centro da solda. 

ARAÚJO (2013), BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006), SANT'ANNA (2006) e FORTES 

e ARAÚJO (2004) afirmam existir um gradiente bem definido de microestruturas na ZTA, 

como mostra a Figura 3.16, onde se tem ainda, esquematicamente, as respectivas faixas de 

temperatura em que elas ocorrem à medida que se afasta do centro da solda, relacionando-as 

com o digrama de fases Fe-Fe3C para um aço com 0,15% em massa de carbono. 

 

Segundo BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006), a região imediatamente adjacente à linha 

de fusão é aquecida a temperaturas relativamente elevadas e se transforma completamente em 

austenita. Essa transformação ocorre quando a temperatura de pico3 atinge Ac3
4. No entanto, a 

temperatura de pico nessa região ultrapassa Ac3, provocando o recozimento da austenita e 

levando a um grão austenítico muito grosseiro. Essa região é denominada região de crescimento 

                                                 
3 Temperatura de pico (Tp) é a máxima temperatura atingida por determinada região de uma junta soldada, devido 

ao efeito do aporte térmico de soldagem. 
4Ac3 é a temperatura inicial de transformação austenítica no resfriamento, no sistema Fe-Fe3C. Ac1 é a temperatura 

crítica referente à transformação eutetóide e temperatura final de transformação austenítica no resfriamento, no 

sistema Fe-Fe3C. 

Figura 3.16 – Representação esquemática das transformações de fases em uma junta soldada 

à medida que se afasta do centro da solda, relacionando-as com o digrama de fases Fe-Fe3C, 

para um aço com 0,15% em massa de carbono (ARAÚJO, 2013). 
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de grãos da ZTA – CGZTA. De acordo com ARAÚJO (2013), a temperatura de pico para a 

região CGZTA atinge valores superiores a 1100°C, o que forma grande tamanho de grão 

austenítico. Segundo a autora, aços com baixo carbono equivalente tendem a formar ferrita de 

contorno de grão no resfriamento dessa região. Aumentando-se o teor de elementos de liga, 

pode-se ter produtos de transformação formados a temperaturas mais baixas, como ferrita de 

Widmanstätten, sendo que, para aços ligados, pode-se ter bainita e martensita nessa subzona. 

Segundo MODENESI et al. (2012), a região CGZTA é considerada a mais problemática da 

ZTA devido à dureza demasiadamente alta, baixa tenacidade e por ser um local susceptível à 

nucleação de trincas. Os autores afirmam que, quanto maior o teor de carbono e o carbono 

equivalente do metal base, maiores as chances de se ter problemas com esta região da solda. 

BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006) afirmam que o tamanho de grão da austenita decresce 

bruscamente ao se afastar da linha de fusão e, portanto, é necessário distinguir a região de refino 

de grãos da ZTA – RGZTA. Segundo os autores, as propriedades mecânicas dessa região 

tendem a ser superiores àquelas da região de crescimento de grãos. Esta região apresenta grãos 

austeníticos da ordem de 20-40µm. Assim, a estrutura de grãos e a temperabilidade são, 

portanto, não muito diferentes daquelas associadas às operações de laminação controlada 

durante a produção de aços. Dessa forma, os grãos finos de austenita se transformam em fases 

ferríticas desejáveis de menor dureza e maior tenacidade ao impacto.  

De acordo com ARAÚJO (2013), a temperatura de pico na região RGZTA varia entre 1100°C 

e Ac3, não permitindo que a austenita formada no aquecimento cresça consideravelmente e o 

tamanho de grão resultante após o resfriamento é relativamente pequeno. Além disso, nesta 

região os carbonetos não se dissolvem facilmente, formando, assim, uma estrutura muito fina 

de ferrita e carbonetos de difícil resolução em microscópio óptico. Esta região com granulação 

fina da ZTA não apresenta problemas para o desempenho das juntas soldadas. 

BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006) afirmam que, à medida que a temperatura de pico 

decresce, regiões mais distantes do centro da solda transformam-se apenas parcialmente em 

austenita durante o aquecimento no ciclo térmico de soldagem. ARAÚJO (2013) afirma que, 

esta região denominada região de reaquecimento intercrítico da ZTA – ICZTA, é aquecida na 

faixa de 700°C a 900°C e, portanto, por estar submetida à temperatura de pico entre Ac3 e Ac1, 

ocorre transformação parcial da estrutura original. Por formar constituintes de alta dureza e 

baixa ductilidade, a região ICZTA pode ser problemática para o desempenho de juntas soldadas 

de aços carbono. 
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Segundo ARAÚJO (2013) e BHADESHIA e HONEYCOMBE (2006), a austenita que se forma 

apresenta alta concentração em carbono, devido ao aumento de sua solubilidade em carbono ao 

aumentar-se a temperatura. O que não se transforma em austenita é revenido pelo ciclo térmico. 

Se a taxa de resfriamento for suficientemente elevada, a austenita enriquecida em carbono 

transforma-se parcialmente em martensita e a austenita retida permanece na temperatura 

ambiente. Essas regiões diminutas de martensita são denominadas de zonas de fragilidade 

localizada – ZFLs, e estão rodeadas por ferrita que foi revenida de dureza bastante inferior. 

Dessa forma, essas ZFLs podem causar redução de tenacidade e são responsáveis por dispersão 

de resultados em ensaios de impacto. 

Afastando-se mais do centro da solda, a última região a sofrer influência do aporte térmico de 

soldagem é a região de reaquecimento subcrítico da ZTA – SCZTA. De acordo com ARAÚJO 

(2013) esta região do metal base é aquecida a temperatura abaixo de Ac1, podendo ser, dessa 

forma, revenida e apresentar diminuição na dureza e resistência mecânica. A autora afirma 

ainda, que pode ocorrer em alguns aços envelhecimento dinâmico nessa região, combinando-

se tensões residuais trativas de soldagem, que levem à deformação, com a temperatura de pico. 

MODENESI et al. (2012) afirmam que, a menor temperatura de pico nessa região deve ser 

considerada como sendo 500°C, uma vez que, nenhuma alteração metalúrgica acontece abaixo 

dessa temperatura para os tempos de permanência associados aos processos de soldagem. 

Segundo MODENESI (2004) a região SCZTA apresenta pequenas alterações microestruturais 

em aços na condição laminado a quente ou normalizado, que se resumem basicamente em 

globulização de cementita. Em aços temperado e revenido, as alterações microestruturais são 

mais intensas, podendo ocorrer um super-revenido das regiões da ZTA aquecidas acima da 

temperatura original de tratamento. 

MODENESI (2004), tratando das propriedades mecânicas das regiões de juntas soldadas de 

aços carbono, afirma que todas as regiões da ZTA têm suas propriedades alteradas em relação 

ao metal base. Contudo, segundo o autor, a região mais crítica é a região CGZTA. Afirma-se 

ainda, que em alguns casos se tem aços sensíveis a fragilização por envelhecimento por 

deformação e a região SCZTA pode ser fragilizada. 

Em soldagem multipasses a estrutura da ZTA é ainda mais complexa devido a influência sobre 

um dado passe dos ciclos térmicos dos passes posteriores. As porções das diferentes regiões da 

ZTA de um passe que são alteradas por passes seguintes podem ser consideradas como novas 

sub-regiões da ZTA (MODENESI, 2004).  
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Dessa forma, como exemplo, porção da CGZTA de um passe reaquecida por um passe seguinte 

à temperatura entre Ac3 e Ac1, ou seja, aquecimento intercrítico, formará uma sub-região 

denominada de região de crescimento de grãos reaquecida intercriticamente da ZTA – 

ICCGZTA. De acordo com ARAÚJO (2013) essa sub-região atinge temperaturas de pico 

suficientes para provocar austenitização parcial, podendo formar ZFLs em aços que tendem a 

formar o constituinte M-A, a depender da taxa de resfriamento associado ao procedimento de 

soldagem aplicado e das composições químicas do metal base e do metal de adição.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A seguir, apresenta-se a metodologia utilizada e os materiais empregados neste trabalho de 

pesquisa. 

 

4.1 Materiais 

Foram utilizados tubos de aço sem costura provenientes de uma corrida de aço baixo carbono 

para projeto line pipe, produzidos e fornecidos pela Cia. VALLOUREC & SUMITOMO 

TUBOS DO BRASIL S.A (VSB). Trinta tubos foram laminados a quente e tratados 

termicamente por têmpera e revenimento, visando o grau X65Q segundo as Normas API 5L-

09 e DNV-OS-F101 (2013). As dimensões finais dos tubos sem costura foram 273,00mm de 

diâmetro externo e 21,44mm de espessura de parede. 

A composição química nominal e propriedades mecânicas no ensaio de tração especificadas 

para o grau X65Q, encontram-se, respectivamente, nas Tabelas IV.1 e IV.2. 

 

 

 

 

Tabela IV.2: Propriedades mecânicas em tração especificadas para o aço X65Q. Norma DNV-

OS-F101 (2013). 

  
Limite de escoamento (MPa) 

(0,5%) 

Limite de Resistência 

(MPa) 

Razão elástica 

(LE/LR) 

Alongamento 

(%) 

Grau do Aço mín máx mín máx máx mín 

X65Q 450 570 535 760 0,93 22 

 

4.2 Procedimento Experimental 

Na Figura 4.1, apresenta-se esquematicamente o ciclo temperatura-tempo correspondente aos 

tratamentos térmicos aplicados pelo processo produtivo da Cia. VSB nos tubos sem costura 

Tabela IV.1: Composição química especificada para o aço X65Q. Norma DNV-OS-F101 

(2013). 

    Composição Máxima (% em massa) Carbono Equivalente (máximo) 

Grau do Aço C Si Mn P S V Nb Ti CEIIW CEPCM 

X65Q 0,16 0,45 1,65 0,020 0,010 0,09 0,05 0,06 0,42 0,22 
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fornecidos para o estudo. A têmpera foi aplicada imergindo os tubos, vindos da laminação a 

quente, em um tanque com água agitada a 20°C e aplicando-se um jato de água interno ao tubo. 

 

De forma a identificar as amostras nas condições estudadas e melhor organizar a sequência dos 

ensaios, faz-se uso do fluxograma da Figura 4.2. As amostras foram identificadas como: 

 MB-SE – metal base sem envelhecimento (estado de entrega); 

 MB-ED – metal base após envelhecimento dinâmico por deformação; 

 MB-EE – metal base após envelhecimento estático por deformação; 

 CS-SE – como soldado sem envelhecimento; 

 CS-ED – como soldado após envelhecimento dinâmico por deformação; 

 CS-EE – como soldado após envelhecimento estático por deformação. 
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Figura 4.1 – Tratamentos térmicos de têmpera e revenimento aplicados aos tubos sem 

costura laminados a quente na linha de produção da Cia. VSB. 
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4.2.1 Procedimento de soldagem 

Foram cortadas segmentos de tubos e fabricados chanfros em V, segundo a Norma API 1104-

10 e com abertura de raiz de 1,6mm (Figura 4.3). As juntas foram soldadas aplicando-se o 

processo de soldagem GMAW em múltiplos passes, seguindo a especificação do procedimento 

de soldagem apresentado na Tabela IV.3. 

 

Figura 4.2 – Fluxograma de sequência de ensaios e identificação das amostras conforme 

condições estudadas. 

Aproximadamente 1,6mm 

1,6mm 

0,8 -

1,6mm 

1,6 ± 

0,8mm 

30° 

~4,0mm 

Figura 4.3 – Esquema do chanfro em V em corte transversal: a) dimensões do chanfro e 

b) representação esquemática dos passes de raiz, enchimento e acabamento (Adaptação 

Norma API 1104-10). 

 

(Condição inicial) 

b) 

a) 
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Na Tabela IV.3 apresenta-se o procedimento de soldagem especificado de modo a reproduzir o 

mais próximo possível as práticas aplicadas em campo. Para tanto, o arame-eletrodo e os 

parâmetros de soldagem foram selecionados com base em catálogos de fornecedores de 

insumos para soldagem de tubulações, como a ESAB (FORTES, 2003), e confrontados com 

parâmetros sugeridos no guia “Welder's Handbook for Gas Shielded Arc Welding, Oxy Fuel 

Cutting & Plasma Cutting (1999)”, para o grau do aço em estudo e obedecendo os requisitos da 

Norma API 1104-10.  

Segundo KOU (2003), a eficiência ղ da fonte de calor para o processo de soldagem GMAW é 

de 0,80 ou 80%. 

Tabela IV.3: Procedimento de soldagem especificado para união dos tubos sem costura. 

 

ESPECIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM (EPS) 

Processo de soldagem: 

GMAW 
METAL BASE 

Tipo de bisel: V Especificação do Material: Aço API 5L 

Cobre-junta: não 

aplicável 
Tipo ou Grau: X65Q 

Norma Aplicável: API 

1104 
Diâmetro externo: 273,00mm 

Tipo: semiautomático Espessura de parede (T): 21,44mm 

METAL DE ADIÇÃO 

Passes (Figura 4.3b) Raiz (1) Enchimento (2) a (4) Acabamento (5) 

Classificação AWS 
ASME SFA/AWS 

A5.18-05 ER70S-6 

ASME SFA/AWS 

A5.18-05 ER70S-6 
ASME SFA/AWS A5.18-05 ER70S-6 

Tipo de 

corrente/Polaridade 
CC+ CC+ CC+ 

Posição de soldagem Plana Plana Plana 

Gás: Tipo/vazão Ar + 15% CO2
1 Ar + 15% CO2

1 Ar + 15% CO2
1 

TÉCNICA 

Condução: Filetado Limpeza: Esmerilhamento Escovamento  

PARÂMETROS 

Passes (Figura 4.3b) 
Diâmetro do arame 

(mm) 
Corrente (A)1 Tensão (V)1 

Velocidade de 

avanço (mm/s)1 

Aporte 

Térmico 

(J/mm) 

Raiz (1) 1,20 200 29 4,00 1,16E+03 

Enchimento (2) a (4) 1,20 200 29 4,00 1,16E+03 

Acabamento (5) 1,20 200 29 4,00 1,16E+03 

1Fonte: FORTES, (2003) 

a) 
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É apresentado na Tabela IV.4 a composição química especificada do arame-eletrodo 

selecionado. 

Tabela IV.4: Composição química especificada do arame-eletrodo ASME SFA/AWS A5.18-

05 ER70S-6 (Norma AWS A5.18-05). 

 

4.2.2 Caracterização microestrutural e análise química do metal base e das juntas 

soldadas (condição inicial) 

Amostras para análise macrográfica (juntas soldadas) e caracterização microestrutural (metal 

base e juntas soldadas) foram preparadas obedecendo-se especificações da Norma ASTM E3-

11, para preparação metalográfica de aços. 

As amostras lixadas até 1200mesh e polidas em alumina e pasta de diamante foram atacadas 

quimicamente com reativo Nital 5%. A preparação das amostras foi realizada no Laboratório 

de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica (LTM) – DEMET-EM-UFOP. 

A caracterização microestrutural das amostras foi realizada utilizando-se um microscópio 

óptico Leica DMRX do Laboratório de Ensaios Mecânicos – DEMET-EM-UFOP. Foram feitas 

aquisições de imagens de amostras de metal base no estado de entrega e das juntas soldadas nos 

passes de acabamento, enchimento e raiz, por meio de uma câmera da marca JVC acoplada ao 

microscópio, nos aumentos de 100, 200 e 500x. 

Posteriormente, foram feitas análises em um microscópio eletrônico de varredura (MEV). O 

aparelho Vega3 da fabricante Tescan, que se encontra no NanoLab CMM – REDEMAT-

DEMET – UFOP. O detector utilizado foi o de elétrons secundários, que permite melhor 

revelação dos relevos, ou seja, dos contornos de grão dos constituintes. Foram obtidas imagens 

das juntas soldadas nas regiões metal base, zona termicamente afetada e zona fundida, nos 

passes de acabamento, enchimento e raiz. 

Em seguida, visando identificar a possível presença de constituintes enriquecidos em carbono 

como agregados ferrita-carbonetos e martensita-austenita retida, as amostras foram polidas e 

atacadas com o reativo químico Le Pera. Trata-se de uma mistura de uma solução de 1g de 

metabissulfito de sódio em 100ml de água destilada com outra solução de 4g de ácido pícrico 

 Composição Máxima (% em massa) 

Gás de 

Proteção 

Tipo de 

Corrente 

Eletrodo C Si Mn P S Cu Cr Ni Mo V 
CO2 CC+ 

ER70S-6 0,06-0,15 0,80-1,15 1,40-1,85 0,025 0,035 0,50 0,15 0,15 0,15 0,03 
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em 100ml de etanol, na proporção de 1:1. Com esse ataque, foram obtidas imagens das regiões 

das juntas soldadas no microscópio óptico e no MEV. 

Para metalografia quantitativa, a contagem manual dos constituintes no metal de solda foi 

realizada na região com 100% de grãos colunares (último passe) das amostras soldadas, 

atacadas com Nital 5% e em imagens com aumento de 500x. Foram considerados quarenta 

campos aleatórios e uma malha de cem pontos, obedecendo a Norma ASTM E562-02. Para 

determinar a fração volumétrica dos constituintes agregados ferrita-carbonetos e martensita-

austenita retida, a contagem foi realizada separadamente em micrografias ópticas do metal de 

solda e da ZTA no passe de acabamento, reveladas pelo ataque Le Pera e com aumento de 500x. 

Análises químicas foram realizadas nas amostras de metal base (estado de entrega) e no metal 

de solda, em superfícies devidamente preparadas. Foi utilizado o Espectrômetro de Emissão 

Óptica do Laboratório de Fundição – DEMET-EM-UFOP. 

 

4.2.3 Caracterização mecânica do metal base e das juntas soldadas (condição inicial) 

Foram realizados ensaios mecânicos de tração, dureza Vickers e impacto Charpy em corpos de 

prova obtidos de amostras do metal base (estado de entrega) e das juntas soldadas. Além da 

caracterização mecânica, determinou-se a carga correspondente a 3% de deformação plástica 

(deformação de engenharia) nos corpos de prova de tração, a serem aplicadas nos ensaios de 

envelhecimento por deformação. 

 

4.2.3.1 Ensaio de tração 

O ensaio foi realizado em uma máquina EMIC-Instron, cujo mecanismo de aplicação de carga 

é do tipo parafuso de rosca sem fim, com célula de carga com capacidade máxima de 1.000kN 

pertencente ao Laboratório Mecânico da Cia. Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil – VSB. 

Os ensaios foram realizados em acordo com as Normas API 5L-09, ASTM A370-09a e ASTM 

E8/8M-08. O controle da taxa de deformação foi por deslocamento de cabeçotes (cross-head) 

e a taxa de deformação aplicada foi de ≅10-4s-1, conforme Norma API 5L-09. 
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Os corpos de prova de tração retangular longitudinal foram fabricados segundo a Norma API 

5L-09, e de forma a se ter a solda na área útil para a condição como soldado, de acordo com a 

Norma API 1104-10. Na Figura 4.4 tem-se representado o corpo de prova de tração retangular. 

 

Foram ensaiados três corpos de prova do metal base e três das juntas soldadas. 

No ensaio de tração determinaram-se as cargas correspondentes a 3% de deformação plástica 

(deformação de engenharia): ≅480MPa para o metal base e ≅420MPa para as juntas soldadas, 

a serem aplicadas nos ensaios de envelhecimento por deformação.  

 

4.2.3.2 Ensaio de impacto Charpy 

O ensaio foi realizado à temperatura de 0°C, em corpos de prova com orientação longitudinal 

e dimensões subsize (55x10x7,5)mm, em uma máquina Instron com capacidade de 406,7J do 

Laboratório Mecânico da Cia. VSB, obedecendo às Normas API 5L-09 e ASTM A370-09a. A 

Figura 4.5 apresenta esquematicamente os corpos de prova de impacto Charpy, com as 

respectivas dimensões. Foram ensaiados três corpos de prova de metal base e três de juntas 

soldadas. 

A B C D E T

59,2 ± 2,0 ≥ 80,0 50,8 ± 1,0 38,1 ± 1,0 ≥ 25,4 21,44

Cotas (mm)

D 

Figura 4.4 – Corpo de prova de tração retangular e as respectivas dimensões, com a solda 

localizada na seção útil. A: comprimento da seção útil; B: comprimento da cabeça do CP; 

C: largura; D: largura da seção útil; E: raio de curvatura e T: espessura, igual a espessura 

da parede do tubo. DL – direção de laminação. 

 

 

DL 
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O resfriamento dos corpos de prova foi feito pela imersão em álcool etílico, em uma cuba de 

refrigeração Lauda Proline RP 1290, que se encontra no Laboratório Mecânico da Cia. VSB, 

segundo a Norma ASTM A370-09a. O controle de temperatura foi feito com termômetro digital 

de contato. 

Para as juntas soldadas os corpos de prova com orientação longitudinal e dimensão subsize 

(55x10x7,5)mm foram fabricados com entalhe em V na zona fundida (Figura 4.6), em acordo 

com as Normas API 5L-09 e API 1104-10. 

 

 

A B C D E F G H I

54,0 10,00 7,50 A/2 45,000° 2,000 90,000° 0,250 90,000°

(±1,0) (±0,02) (±0,02) (±1,0) (±1,000) (±0,025) (±2,000) (±0,025) (±0,167)

Cotas (mm)

Figura 4.5 – Corpo de prova de impacto Charpy longitudinal com as respectivas dimensões 

para o modelo subsize (Norma API 5L-09). 
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4.2.3.3 Ensaio de dureza Vickers 

O ensaio de dureza Vickers foi realizado em corpos de prova de metal base e de juntas soldadas 

com a aplicação de 10kgf por 15 segundos, no durômetro da fabricante Ernst, pertencente ao 

Laboratório Mecânico da Cia. VSB e obedecendo as Normas API 5L-09 e ASTM A370-09a. 

As medidas de dureza Vickers nas juntas soldadas foram realizadas de forma a se obter perfis 

como na Figura 4.7. 

 

 

4.2.4 Envelhecimento estático por deformação 

Para simular o efeito do fenômeno de envelhecimento estático por deformação no desempenho 

dos tubos sem costura e das juntas soldadas, corpos de prova de tração retangular longitudinal 

Figura 4.6 – Representação esquemática do corpo de prova de ensaio de impacto Charpy, 

retirado do metal de solda com orientação longitudinal, em um corte transversal da junta 

soldada. DL – direção de laminação. 

 

Figura 4.7 – Representação esquemática do perfil de dureza Vickers em corpos de prova 

retirados das juntas soldadas. 

 

CP Charpy 

ZF 
MB MB 

ZF 

MB 

ZTA ZTA 

1,5mm 

1,5mm 
Passe de acabamento 

Passe de enchimento 

Passe de raiz 

DL 

MB 
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foram fixados na máquina de tração EMIC-Instron de 1.000kN, da Cia. VSB, e então 

submetidos à uma carga trativa crescente até que se atingisse 3% de deformação plástica a frio 

(deformação de engenharia), a uma taxa de deformação de ≅10-4s-1, produzindo então a pré-

deformação. 

Em seguida, os corpos de prova permaneceram por 1h a 250°C em um forno. Foram acoplados 

termopares do tipo J aos corpos de prova para controle da temperatura. A Figura 4.8 apresenta 

esquematicamente a sequência dos ensaios de envelhecimento estático por deformação. 

 

O forno utilizado para envelhecimento é da fabricante Industrial Heating®, com mecanismo de 

aquecimento por resistência elétrica e temperatura máxima de 700°C, e se encontra na Cia. 

VSB. 

No total dez corpos de prova de tração foram pré-deformados a 3% e posteriormente 

envelhecidos a 250°C por 1h, sendo cinco sem solda e cinco com solda. 

A metodologia aplicada para análise do fenômeno de envelhecimento estático por deformação 

foi realizada em acordo com a Norma DNV-OS-F101 (2013). 

 

4.2.4.1 Caracterização microestrutural do metal base e das juntas soldadas, após 

envelhecimento estático por deformação 

Realizou-se caracterização microestrutural (metal base e junta soldada) após envelhecimento 

estático por deformação.  

As amostras foram preparadas e atacadas com reativo Nital 5%, e levadas ao microscópio óptico 

e MEV, sendo que nas juntas soldadas foram obtidas imagens nos passes de acabamento, 

Juntas soldadas 

3% de deformação plástica a frio 

Envelhecimento estático por deformação 

Envelhecimento a 250°C por 1h 

Metalografia e ensaios mecânicos 

Metal base 

3% de deformação plástica a frio 

480MPa 420MPa 

Figura 4.8 – Sequência do ensaio de envelhecimento estático por deformação. 
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enchimento e raiz. As amostras foram atacadas também com reativo Le Pera, de forma a revelar 

microconstituintes ricos em carbono no metal de solda e na zona termicamente afetada das 

juntas soldadas após envelhecimento estático por deformação. 

Para metalografia quantitativa, seguiu-se o mesmo procedimento descrito no subitem 4.2.2. 

 

4.2.4.2 Caracterização mecânica do metal base e das juntas soldadas, após envelhecimento 

estático por deformação 

Foram realizados ensaios mecânicos de tração, dureza Vickers e impacto Charpy em corpos de 

prova de metal base e das juntas soldadas, após envelhecimento estático por deformação, 

seguindo os mesmos procedimentos descritos no subitem 4.2.3. 

 

4.2.5 Envelhecimento dinâmico por deformação 

Para simular o fenômeno de envelhecimento dinâmico por deformação, quatorze corpos de 

prova longitudinal retangular foram colocados na máquina de tração EMIC-Instron de 1.000kN 

com um forno tubular acoplado, disponível no Laboratório Mecânico da Cia. VSB. Os corpos 

de prova foram confeccionados com comprimento total de aproximadamente 1.000mm e com 

uma configuração tal que a solda ficasse adequadamente posicionada na seção útil; ou foram 

fabricados a partir de tiras cortadas dos tubos sem costura (metal base). A seção transversal dos 

corpos de prova e o comprimento da área útil foram os mesmos dos corpos de prova de tração 

segundo a Norma API 5L-09. Na Figura 4.9, tem-se uma fotografia dos corpos de prova 

utilizados para o ensaio de envelhecimento dinâmico por deformação. Configurações 

semelhantes foram utilizados nos trabalhos de GÜNDÜZ (2002) e VITOVEC (1980). 

O forno utilizado é do tipo tubular NA 1020 (Figura 4.10) e foi fabricado especificamente para 

a máquina de tração EMIC-Instron do Laboratório Mecânico da Cia. VSB. O mecanismo de 

aquecimento do forno é por resistência elétrica, cuja temperatura máxima é 600°C. O controle 

de temperatura é feito por um painel digital e os controladores são da fabricante Eurotherm tipo 

2216. Os três termopares são do tipo J e foram posicionados em contato com a seção útil do 

corpo de prova, obedecendo a Norma ASTM E21-09, como mostra a Figura 4.10b. 
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7 CPs SEM 

SOLDA 

7 CPs COM 

SOLDA 

Comprimento dos CPs 

para envelhecimento: 

≅1.000mm 

Figura 4.9 – Corpos de prova retangulares longitudinais para envelhecimento dinâmico por 

deformação. 

 
Forno 

tubular 

a) b) 

Termopares 

tipo J 

Corpo de prova 

retangular 

longitudinal 

Comprimento do forno: 

≅540mm 

Figura 4.10 – a) Forno tubular e b) posicionamento dos termopares no ensaio de 

envelhecimento dinâmico, segundo Norma ASTM E21-09. 
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Aplicaram-se cargas trativas crescentes até que uma carga correspondente a uma deformação 

plástica de 3% (deformação de engenharia) fosse atingida – 420MPa para corpos de prova de 

juntas soldadas e 480MPa para corpos de prova de metal base – a uma taxa de ≅10-4s-1. Essas 

cargas foram determinadas nos ensaios de tração realizados previamente (subitem 4.2.3.1). 

Então, fez-se uma parada com carga por 1h, durante o qual os corpos de prova permaneceram 

a 250°C com deformação plástica de 3% (Figura 4.11). 

Decorridos os 60 minutos, interrompeu-se o carregamento e corpos de prova para 

caracterização microestrutural e ensaios mecânicos foram fabricados a partir daqueles 

envelhecidos. 

Os ensaios e arranjos para simular o fenômeno de envelhecimento dinâmico por deformação 

foram feitos obedecendo-se as Normas ASTM E21-09 e ASTM A370-09a. 

 

Figura 4.11 – Curva deformação plástica específica em função do tempo para simulação do 

fenômeno de envelhecimento dinâmico por deformação a 250°C, em aços API 5L X65Q. 

 

4.2.5.1 Caracterização microestrutural do metal base e das juntas soldadas, após 

envelhecimento dinâmico por deformação 

Realizou-se caracterização microestrutural (metal base e junta soldada) após envelhecimento 

dinâmico por deformação.  

250°C 

60min 

~2min 

3 
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As amostras foram preparadas e atacadas com reativo Nital 5%, e levadas ao microscópio óptico 

e MEV, sendo que nas juntas soldadas foram obtidas imagens nos passes de acabamento, 

enchimento e raiz. As amostras foram atacadas também com reativo Le Pera, de forma a revelar 

microconstituintes ricos em carbono no metal de solda e na zona termicamente afetada das 

juntas soldadas após envelhecimento dinâmico por deformação. 

Para metalografia quantitativa, seguiu-se o mesmo procedimento descrito nos subitens 4.2.2 e 

4.2.4.1. 

 

4.2.5.2 Caracterização mecânica do metal base e das juntas soldadas, após envelhecimento 

dinâmico por deformação 

Corpos de prova para ensaios de tração, dureza e impacto Charpy foram fabricados a partir 

daqueles envelhecidos por deformação. 

Os procedimentos para caracterização mecânica do metal base e das juntas soldadas, após 

envelhecimento dinâmico por deformação foram os mesmos descritos nos subitens 4.2.3 e 

4.2.4.2. 

 

4.2.6 Retirada de amostras nos tubos 

As amostras para análise microestrutural, análise química e ensaios mecânicos foram retirados 

diretamente de tubos sem costura laminados a quente, temperados e revenidos, para 

caracterização do metal base no estado de entrega (Figura 4.12). 

Em seguida, foram cortados segmentos de tubos, confeccionados chanfros e soldadas as juntas 

pelo processo GMAW. Foram obtidos corpos de prova para caracterização microestrutural e 

ensaios mecânicos das juntas soldadas. 

Posteriormente, CPs foram submetidos a envelhecimentos dinâmico e estático por deformação, 

a partir de amostras retiradas diretamente de tubos sem costura e de amostras das juntas 

soldadas. 

Dos corpos de prova envelhecidos foram usinados CPs para caracterização microestrutural e 

ensaios mecânicos. 
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Figura 4.12 – Representação esquemática da disposição para retirada de amostras nos tubos 

sem costura e sequência de ensaios. 

 

 

 

Juntas soldadas 

Envelhecimento dinâmico por deformação 

do metal base - 3% de deformação a 250°C 
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Envelhecimento estático por deformação 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos utilizando-se a metodologia proposta. 

Os resultados serão discutidos considerando-se os objetivos deste trabalho de pesquisa. 

 

5.1 Análise Química 

Pelo resultado obtido na análise química do metal base, o aço atendeu ao grau X65Q, segundo 

os requisitos de composição química das Normas API 5L-09 e DNV-OS-F101 (2013). 

O carbono equivalente do aço, CEIIW, foi de 0,37. A porcentagem em peso de Mn foi de 

1,26%wt, contribuindo para maior resistência em tração e maior tenacidade ao impacto do aço, 

e para o controle da microestrutura após os tratamentos térmicos de têmpera e revenimento dos 

tubos. Observou-se também presença de Cr e Mo na composição química, contribuindo também 

para um aumento na resistência mecânica do aço. Além desses, foi detectado elementos 

microligantes formadores de carbonetos na composição química do aço, como Nb, Ti e V. 

Assim, deve-se considerar a influência de carbonetos de Nb, Ti e V nos mecanismos do 

fenômeno de envelhecimento por deformação no aço estudado e na ZTA das juntas soldadas 

desses aços, como afirmam LESLIE (1982), GÜNDÜZ (2002), SAMEK et al. (2008) e 

QUEIROZ (2013). 

Apresenta-se na Tabela V.1 os resultados da análise química do metal de solda. 

Tabela V.1: Composição química do metal de solda (% em massa). 

  

Analisando os resultados da Tabela V.1, pode-se afirmar que a composição química e o carbono 

equivalente do metal de solda, CEIIW = 0,31, atenderam ao exigido pela Norma API 1104-10 

para o grau X65Q. Observa-se também a presença de elementos adicionados para desoxidação 

da poça de fusão, como Mn, Si e Al. A formação de óxidos desses elementos influencia na 

microestrutura final do metal de solda, atuando como sítios para nucleação de ferrita 

intragranular e de ferrita acicular. Já os elementos microligantes, como Nb, Ti e V, são 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Nb Ti B V Fe CEIIW CEPCM 

0,08 0,86 1,29 0,015 0,011 0,015 0,027 0,049 0,001 0,002 0,073 0,004 0,001 0,001 0,002 Balanço 0,31 0,18 

* CEIIW - Carbono equivalente segundo o Instituto Internacional de Soldagem; 

* CEPCM – Parâmetro de trincamento modificado para determinação do carbono equivalente. 
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responsáveis pela formação de carbonetos na miscroestrutura do metal de solda. Dessa forma, 

assim como no metal base e na ZTA, deve-se considerar a participação desses carbonetos nos 

mecanismos responsáveis pelo fenômeno de envelhecimento por deformação das juntas 

soldadas. 

Por fim, ao se comparar a composição química do aço API 5L X65Q e do metal de solda, 

observou-se uma diferença nos teores de carbono, silício e de elementos de liga, formando 

carbonos equivalentes distintos entre essas duas regiões da solda. Isso se deve à diluição5 

relacionada ao procedimento de soldagem, e deve ser considerado ao se comparar os efeitos do 

envelhecimento por deformação no aço (metal base e ZTA) e nas juntas soldadas (metal de 

solda). 

 

5.2 Curvas de Envelhecimento por Deformação 

Na Figura 5.1, apresentam-se as curvas de engenharia de tensão em função de alongamento, 

obtidas durante o envelhecimento por deformação do aço API 5L X65Q e de juntas desses aços 

soldadas pelo processo GMAW. 

A Figura 5.1a apresenta as curvas obtidas durante a pré-deformação dos corpos de prova. Para 

isso, aplicou-se tensões trativas de 480MPa para o metal base e 420MPa para as juntas soldadas, 

de forma a se obter 3% de pré-deformação e induzir o envelhecimento estático por deformação. 

Na Figura 5.1b, observa-se o típico serrilhado devido ao Efeito Portevin-Le Chatelier (PLC) no 

metal base, durante envelhecimento dinâmico por deformação dos corpos de prova, 

comprovando que esse fenômeno de fato ocorre para aços do tipo X65Q nas condições 

pesquisadas. 

Já para as juntas soldadas, diferentemente do aço (metal base), não se observa o Efeito Portevin-

Le Chatelier (Figura 5.1b). Isso se deve à diferença de composição química entre o aço e o 

metal de solda, relacionado à diluição. Além disso, sabe-se que, as fases formadas devido às 

transformações no metal de solda e na ZTA durante a operação de soldagem a arco elétrico com 

proteção gasosa, predominantemente por regime displacivo, são diferentes das fases presentes 

na microestrutura do metal base, e apresentam elevadas densidades de discordâncias, como 

                                                 
5 Diluição é a quantidade de metal base que se funde e se mistura ao metal de adição durante a soldagem para 

formar a poça de fusão. 
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observado por MANDZIEJ (1992) e BANERJEE e DHAL (2010). Dessa forma, mesmo que 

ocorra formação de Atmosferas de Cottrell e precipitação de carbonetos de elementos de liga 

ao redor de discordâncias nessas regiões da solda, ainda assim haverá discordâncias livres para 

se movimentarem durante a deformação plástica, permitindo o escoamento contínuo dos corpos 

de prova das juntas soldadas. 

Entretanto, a ausência do Efeito PLC não significa que não houve efeitos do envelhecimento 

dinâmico por deformação nas propriedades mecânicas da solda. De fato, foi visto que, o 

envelhecimento por deformação modificou a fração volumétrica de constituintes secundários 

nas regiões das juntas soldadas, causando modificações nas propriedades mecânicas da solda. 

 

 

Figura 5.1 – Curvas de envelhecimento por deformação do aço API 5L X65Q e de juntas 

soldadas desses aços: a) curvas de pré-deformação para simulação do envelhecimento estático 

por deformação; b) curvas de envelhecimento dinâmico por deformação, com ocorrência do 

efeito PLC – Efeito Portevin-Le Chatelier no metal base. 

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

5 10 15

σ
(M

P
a)

Alongamento, ∆L (mm)

MB-EE

CS-EE

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

5 7 9 11

σ
 (

M
P

a)

Alongamento, ∆L (mm)

CS-ED

MB-ED

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

b) 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

 

PLC 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

(a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

(a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

(b) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

(b) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

(a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

(b) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

(b) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

(a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 

a) 

 



  

52 
 

5.3 Ensaios Mecânicos 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos dos ensaios de dureza Vickers, tração e 

impacto Charpy, nos corpos de prova de metal base e das juntas soldadas, antes e após 

envelhecimento por deformação. 

 

5.3.1 Dureza Vickers 

Na Figura 5.2 apresentam-se os valores de dureza Vickers do aço grau X65Q, nas condições 

estudadas. 

 

Figura 5.2 – Dureza Vickers, aço API 5L X65Q. 

Pelos resultados da Figura 5.2, observa-se um aumento na dureza do aço devido ao 

envelhecimento por deformação, que agiu como um mecanismo de endurecimento. No entanto, 

o efeito foi praticamente desprezível, ao se considerar que a variação nos valores de dureza 

Vickers do metal base ficaram dentro da margem de erro do durômetro de ±2%. 

Na Figura 5.3, tem-se o perfil de dureza Vickers nas regiões da solda, no passe de enchimento. 

Pelos resultados da Figura 5.3, observa-se que o fenômeno de envelhecimento por deformação 

modificou os valores de dureza Vickers nas regiões metal base, ZTA e ZF da solda. 

Nota-se que, na condição CS-EE foram obtidos os maiores valores de dureza Vickers no metal 

base, ZTA e ZF, quando comparado às outras condições estudadas. Acredita-se que, na ZTA e 

ZF das juntas soldadas após envelhecimento estático por deformação, ocorreu uma menor 
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formação de agregados ferrita-carbonetos após o envelhecimento, comparativamente à 

condição CS-ED. Assim, maior quantidade de constituinte M-A permaneceu nas regiões da 

solda, levando à maior dureza. 

 

Figura 5.3 – Perfil de dureza Vickers nas regiões de juntas de aço API 5L X65Q soldadas pelo 

processo GMAW, no passe de enchimento, nas condições estudadas. 

 

5.3.2 Ensaio de tração 

Na Tabela V.2 encontram-se as propriedades mecânicas obtidas em ensaios de tração. 

Pelas propriedades mecânicas apresentadas na Tabela V.2, pode-se afirmar que o aço estudado 

atendeu aos requisitos das Normas API 5L-09 e DNV-OS-F101 (2013) para o grau X65Q, nas 

condições MB-SE e MB-EE, no que se refere aos valores individuais e médios de limite de 

escoamento, limite de resistência, alongamento percentual total e razão elástica. No entanto, 

dois dos corpos de prova individuais de metal base na condição MB-ED apresentaram limite 

de escoamento superior ao máximo exigido pelas normas e o limite de escoamento médio do 

metal base nesta condição superou o valor máximo especificado. Já a razão elástica média não 

atendeu ao especificado para o aço grau X65Q na condição MB-ED. 
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Tabela V.2: Resultados dos ensaios de tração do aço API 5LX65Q e de juntas soldadas pelo 

processo GMAW. 

 

A Figura 5.4 apresenta graficamente os valores médios de limite de escoamento e limite de 

resistência da Tabela V.2. 
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497 620 51 0,8

483 607 49 0,8
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491 492 11 1
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517 567 20 0,91

494 605 35 0,82

513 555 12 0,92

513 611 31 0,84

0,86 0,06

5 0,89 0,03
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10 2 0,96 0,04
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Figura 5.4 – Propriedades mecânicas médias obtidas nos ensaios de tração do aço API 5L 

X65Q, de amostras de: a) metal base e b) juntas soldadas, nas condições estudadas. 

Ao se analisar os efeitos do fenômeno de envelhecimento por deformação nas propriedades 

mecânicas em tração do aço API 5L X65Q (metal base) (Tabela V.2 e Figura 5.4a), observou-

se que o fenômeno agiu como um mecanismo de endurecimento do aço, aumentando a 

resistência mecânica e diminuindo o alongamento percentual total, efeitos considerados 

clássicos pela literatura (BÔAS, 2012; STAIGER et al., 2004; GÜNDÜZ, 2002 e COTTRELL 

e BILBY, 1948). Além disso, a razão elástica foi superior após envelhecimento por deformação, 

governado pelo aumento na tensão limite de escoamento, como encontrado também por 

MEISSNER e ERDELEN-PEPPLER (2009). Esses resultados confirmam o endurecimento do 

aço devido ao envelhecimento por deformação, como observado também no aumento da dureza 

Vickers nas amostras de metal base após envelhecimento por deformação. 

Comparando a condição MB-ED com a condição MB-EE, nota-se que o envelhecimento 

dinâmico por deformação foi responsável por mudanças mais significativas nas propriedades 

mecânicas do metal base. Observou-se um aumento significativo na razão elástica, de 0,80 na 

condição MB-SE para 0,95 na condição MB-ED, governado por um aumento no limite de 

escoamento de 496MPa para 594MPa, respectivamente. Assim, as interações dinâmicas entre 

discordâncias e átomos de soluto responsáveis pelo envelhecimento dinâmico por deformação, 

levaram a um maior endurecimento e diminuição de ductilidade do aço, do que os mecanismos 

responsáveis pelo envelhecimento estático. 
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Pelos resultados dos ensaios de tração das juntas soldadas, observa-se que o limite de resistência 

ficou abaixo do especificado em apenas uma ocasião na condição CS-SE. Considerando os 

valores médios, as juntas soldadas atenderam os requisitos de resistência mecânica exigido na 

Norma API 5L-09 para o grau X65Q. Já a razão elástica na condição como soldado sem 

envelhecimento, 0,96, não atendeu ao valor de 0,93 especificado pela Norma. Outro requisito 

exigido por norma, se refere ao local onde os corpos de prova contendo as soldas fraturaram no 

ensaio de tração. Neste quesito, as juntas soldadas atenderam à Norma API 1104-10, uma vez 

que as fraturas dos corpos de prova ocorreram no metal base. 

Analisando o efeito do fenômeno de envelhecimento por deformação nas propriedades 

mecânicas em tração das juntas soldadas (Tabela V.2 e Figura 5.4b), observa-se que houve 

importante aumento na tensão limite de resistência, de 538MPa na condição CS-SE para 

580MPa na condição CS-ED e 590MPa na condição CS-EE, levando a uma diminuição 

significativa na razão elástica, de 0,96 para 0,89 e 0,86 nas condições CS-SE, CS-ED e CS-EE, 

respectivamente. Além disso, o envelhecimento por deformação levou a um aumento no 

alongamento percentual total das soldas, de 50% na condição CS-ED e de 160% na condição 

CS-EE, em relação à condição CS-SE. Assim, pode-se afirmar que o envelhecimento por 

deformação aumentou a capacidade de deformação plástica em tração das juntas soldadas. Ao 

se comparar as condições CS-EE e CS-ED, nota-se que o primeiro foi responsável por maiores 

modificações nas propriedades mecânicas em tração das soldas, o oposto ao que se observou 

no metal base. 

Os resultados encontrados nos ensaios de tração da solda após envelhecimento por deformação 

foram distintos daqueles encontrados para o metal base. Acredita-se que este comportamento 

se deve a diferenças entre a composição química do aço e do metal de solda, evidenciado por 

um menor carbono equivalente no metal de solda (CEIIW = 0,31) comparativamente ao do aço 

(CEIIW = 0,37). Essa diferença de composição química, por sua vez, se deve à diluição durante 

a soldagem das juntas. Outro fator importante que pode ter contribuído para esse 

comportamento, são as fases e constituintes formados na ZF e ZTA da solda, com 

microestruturas bem diferentes em relação ao metal base. 
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5.3.2.1 Fractografia dos corpos de prova ensaiados em tração 

Na Figura 5.5, tem-se as fractografias dos corpos de prova de tração do aço API 5L X65Q 

obtidas no MEV. 

Ao analisar as fractografias observa-se que, mesmo com o endurecimento do metal base 

induzido pelo envelhecimento por deformação, não ocorreu, no entanto, alteração no 

comportamento dúctil do aço estudado. Na Figura 5.5a, observam-se as zonas fibrosas e de 

cisalhamento e uma grande delaminação6 central, associado ao comportamento dúctil do aço 

estudado. Além disso, observa-se nas Figura 5.5b-d, dimples (vazios) típico de fratura dúctil 

dos corpos de prova de metal base ensaiados em tração, para as três condições estudadas. 

 

 

                                                 
6 Delaminação são separações que ocorrem na direção paralela à direção de laminação, durante o processo de 

fratura dúctil dos corpos de prova. 
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Figura 5.5 – Microfractografias de corpos de prova de tração do aço API 5L X65Q: a) MB-

SE; 15x; b) MB-SE; c) MB-ED e d) MB-EE. 1.000x; MEV. 

Na Figura 5.6, tem-se uma fotografia de um corpo de prova de tração fraturado, com a solda 

posicionada na seção útil do CP. Nota-se que a fratura ocorreu no metal base. 

 

Figura 5.6 – Corpo de prova de tração contendo a solda, mostrando que a fratura ocorreu no 

metal base. 

Na Figura 5.7, tem-se as fractografias dos corpos de prova de tração das juntas soldadas obtidas 

no MEV. Ao analisar as fractografias observa-se que o mecanismo de fratura predominante nos 

corpos de prova de tração, contendo as juntas de aços API 5L X65Q soldadas pelo processo 

GMAW, para as três condições estudadas, foi nucleação de vazios com presença de dimples. 

Isso se deve à fratura ter ocorrido no metal base (Figura 5.6). 

d) 
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Figura 5.7 – Microfractografias de corpos de prova de tração das juntas soldadas: a) CS-SE; 

15x; b) CS-SE; c) CS-ED e d) CS-EE. 1.000x; MEV. 

c) 

d) 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

 



  

62 
 

5.3.3 Ensaio de impacto Charpy 

Na Figura 5.8, tem-se um gráfico de barras de energia absorvida média por corpos de prova de 

aço API 5L X65Q (metal base), em ensaio de impacto Charpy a 0°C, nas condições estudadas. 

Em uma primeira análise, observa-se que o aço apresentou valores de energia absorvida no 

ensaio de impacto Charpy a 0°C, em todas as condições estudadas, superiores aos especificados 

nas Normas API 5L-09 e DNV-OS-F101 (2013) para o grau X65Q. Esse comportamento está 

associado à microestrutura de grãos refinados de bainita dos aços estudados. 

Pelos resultados obtidos no ensaio de impacto Charpy, nota-se que o fenômeno de 

envelhecimento por deformação levou a uma diminuição na energia absorvida pelos corpos de 

prova: cerca de 5% menor na condição MB-ED e de 2% menor na condição MB-EE, 

comparados ao metal base no estado de entrega (MB-SE). Isso se deve ao efeito endurecedor 

do fenômeno de envelhecimento por deformação no metal base. 

Figura 5.8 – Energia absorvida no ensaio de impacto Charpy a 0°C, por corpos de prova de 

metal base obtidos a partir de tubos sem costura de aço API 5L X65Q, nas condições 

estudadas. 

Na Tabela V.3, encontram-se valores individuais de energias absorvidas no ensaio de impacto 

Charpy a 0°C, para corpo de prova com entalhe em V no metal de solda, nas condições 

estudadas. Em uma primeira análise, observa-se uma grande dispersão nos valores de energia 
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absorvida, que pode ter sido causado por precipitação de carbonetos em contornos de grão na 

ZF, como proposto por MODENESI (2004). 

Tabela V.3: Energia absorvida no ensaio de impacto Charpy a 0°C, para corpos de prova com 

entalhe no metal de solda de juntas de aços tipo “X65Q” soldadas pelo processo GMAW, nas 

condições investigadas. 

 

 

 

 

Na Figura 5.9, tem-se a energia absorvida média pelos corpos de prova com entalhe em V no 

metal de solda, nas condições estudadas. 

 

Figura 5.9 – Energia absorvida no ensaio de impacto Charpy a 0°C, para corpos de prova com 

entalhe no metal de solda das juntas soldadas de aços tipo “X65Q”, nas condições estudadas. 

Pelos resultados de energia absorvida no ensaio de impacto Charpy, observa-se que o metal de 

solda apresentou tenacidade ao impacto inferior ao aço. Isso se deve às frações volumétricas 

das fases encontras no metal de solda, principalmente à relativamente baixa fração volumétrica 

de ferrita acicular. Observou-se também, que o envelhecimento por deformação levou a uma 
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diminuição na tenacidade ao impacto do metal de solda das juntas soldadas, devido ao efeito 

endurecedor do fenômeno nessa região da solda. 

 

5.3.3.1 Fractografia dos corpos de prova ensaiados por impacto Charpy 

Na Figura 5.10, tem-se fractografias de corpos de prova do aço tipo “X65Q” (metal base), nas 

condições estudadas. Observa-se na Figura 5.10a, pronunciada expansão lateral, evidenciando 

o comportamento dúctil do aço, no ensaio de impacto Charpy a 0°C. 

Pelas microfractografias da Figura 5.10, observa-se a presença de dimples, confirmando o 

comportamento dúctil do aço. Observa-se também a região de arrancamento final na fratura dos 

corpos de prova (dimples orientados a 45°). O mecanismo dúctil de fratura corrobora com as 

altas energias absorvidas no ensaio Charpy pelo metal base, comprovando a alta tenacidade ao 

impacto do aço “X65Q” mesmo após envelhecimento por deformação. Esse comportamento 

está associado à microestrutura de grãos refinados de bainita dos aços estudados. 
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Figura 5.10 – Microfractografia de corpos de prova de impacto Charpy a 0°C, do aço grau 

X65Q: a) MB-SE; 20x; b) MB-SE; c) MB-ED e d) MB-EE. 1.000x; MEV. 

A Figura 5.11 apresenta fractografias de corpos de prova de impacto Charpy, com entalhe em 

V no metal de solda das juntas soldadas, para as condições estudadas. 
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Figura 5.11 – Microfractografias de corpos de prova de impacto Charpy a 0°C, com entalhe 

em V no metal de solda, das juntas de aço tipo “X65Q” soldadas pelo processo GMAW, nas 

condições: a) CS-SE; 20x; b) CS-SE e c) CS-EE. 1.000x; MEV. 
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As microfractografias da Figura 5.11 apresentam aspecto típico de fratura por clivagem dos 

corpos de prova Charpy, com entalhe em V no metal de solda. Observa-se a presença de 

“marcas de rios”, característico de fratura frágil. Esse comportamento frágil do metal de solda 

pode ser observado nos valores de energia absorvida pelos corpos de prova no ensaio de 

impacto Charpy, e está relacionado às fases formados nessa região da solda, principalmente à 

relativamente baixa fração volumétrica de ferrita acicular, influenciado pelo procedimento de 

soldagem e pelo arame-eletrodo selecionado para a soldagem GMAW. 

 

5.3.4 Discussão dos resultados obtidos nos ensaios mecânicos 

Os resultados obtidos nos ensaios mecânicos podem ser resumidos em: 

 O aço API 5L X65Q, tratado como metal base, mostrou-se susceptíveis ao envelhecimento 

por deformação, apresentando aumento na resistência mecânica, aumento na razão elástica 

e diminuição no alongamento percentual total. Houve também diminuição na energia 

absorvida no ensaio de impacto Charpy. Esses resultados estão relacionados ao efeito 

endurecedor do fenômeno de envelhecimento por deformação nos aços. 

 Observou-se o efeito Portevin-Le Chatelier durante o envelhecimento dinâmico por 

deformação, nas condições estudadas, para corpos de prova retirados diretamente dos tubos 

sem costura (metal base).  

 O envelhecimento dinâmico por deformação causou alterações mais significativas nas 

propriedades mecânicas do metal base do que o envelhecimento estático. Nessa condição o 

limite de escoamento superou o máximo especificado para o grau X65Q. Dessa forma, pode-

se concluir que o envelhecimento dinâmico por deformação foi a condição mais desfavorável 

para os tubos sem costura de aço API 5L X65Q, comparado às outras condições estudadas, 

devido aos mecanismos de interação dinâmica entre discordâncias e átomos de soluto 

responsáveis pelo envelhecimento dinâmico por deformação. 

 As juntas soldadas também se mostraram susceptíveis ao envelhecimento por deformação. 

No entanto, os efeitos do fenômeno nas soldas foram diferentes dos efeitos no metal base, 

devido à diluição durante a soldagem, que levou à composições químicas distintas no metal 

de solda e no metal base, principalmente no que se refere ao teor de carbono e de elementos 

microligantes, e à associação dos mecanismos responsáveis pelo fenômeno com as 

microestruturas resultantes e elevadas densidade de discordâncias em regiões das soldas. 
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 Nas juntas soldadas, o envelhecimento por deformação levou a um aumento no limite de 

resistência e pequena ou nenhuma modificação no limite de escoamento, diminuindo a razão 

elástica. Ocorreu também um importante aumento no alongamento percentual total, 

implicando em uma maior capacidade das juntas soldadas após envelhecimento por 

deformação de se deformarem plasticamente em tração. Já no ensaio de impacto Charpy, 

observou-se que o fenômeno foi responsável por uma diminuição na energia absorvida por 

corpos de prova com entalhe em V no metal de solda. As durezas Vickers nas regiões das 

juntas soldadas também foram modificadas pelo envelhecimento por deformação. 

 O envelhecimento estático por deformação (CS-EE) foi responsável pelas maiores alterações 

nas propriedades mecânicas das juntas soldadas, diferentemente ao encontrado para o metal 

base. Em se tratando de dureza, os valores de dureza Vickers na solda foram maiores após 

envelhecimento estático por deformação nas regiões ZF, ZTA e metal base, comparados às 

outras condições estudadas. 

 

5.4 Caracterização Microestrutural 

A seguir, apresentam-se as fases e constituintes presentes no aço API 5L X65Q (metal base) 

em estado de entrega e nas regiões das juntas soldadas pelo processo GMAW, antes de serem 

envelhecidas (condição inicial). Serão apresentadas também as microestruturas para as 

condições após envelhecimento por deformação. 

 

5.4.1 Metal base 

O metal base no estado de entrega, ou seja, sem envelhecimento (MB-SE) é o aço API 5L 

X65Q, laminado a quente por processo de laminação de tubos sem costura e tratado 

termicamente por têmpera e revenimento. A microestrutura desses aços observada no 

microscópio óptico se encontra na Figura 5.12.  
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Figura 5.12 – Micrografia óptica do metal base no estado de entrega (MB-SE) – aço API 5L 

X65Q. Ataque Nital 5%, 500x. 

Pela fotomicrografia, observa-se que a microestrutura do aço apresenta alto grau de 

homogeneidade e refinamento de grãos. As fases e constituintes presentes na microestrutura 

são bainita com algumas ilhas de martensita, e foram responsáveis por elevados valores de 

resistência mecânica em tração, associado à elevada capacidade de deformação plástica e 

elevada tenacidade ao impacto dos aços estudados. 

Nas micrografias ópticas do metal base após envelhecimento por deformação não se observou 

modificações na microestrutura do aço. 

Na Figura 5.13, apresenta-se imagens adquiridas no microscópio eletrônico de varredura, da 

microestrutura do aço tipo X65Q, na condição MB-ED. É possível observar bainita na 

microestrutura do aço. 

 

 

20µm 
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Figura 5.13 – Microestrutura do aço API 5L X65Q após envelhecimento dinâmico por 

deformação: a) 6.000x e b) 12.000x. (B) – Bainita. Ataque Nital 5%. MEV 

As mudanças microestruturais decorrentes do fenômeno de envelhecimento por deformação 

ocorrem a nível de discordâncias. Assim, não se observaram modificações microestruturais nas 

micrografias do aço tipo “X65Q”, nas análises no microscópio óptico e microscópio eletrônico 
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de varredura. No entanto, os efeitos do fenômeno de envelhecimento por deformação no metal 

base e nas juntas soldadas foram evidenciados pelos resultados obtidos nos ensaios mecânicos. 

 

5.4.2 Junta soldada 

Na Figura 5.14 apresenta-se a microestrutura do metal de solda, das amostras como soldado 

sem envelhecimento (CS-SE), reveladas por ataque Nital 5% e adquiridas no microscópio 

óptico. As fases indetificadas no metal de solda foram: ferrita primária (PF) – ferrita de contorno 

de grão e ferrita intragranular, ferrita com segunda fase (FS) e ferrita acicular (FA), como 

principais constituintes da ZF.  

A microestrutura do metal de solda pode ser observada também na imagem da Figura 5.15, 

obtida no MEV. 

 

Figura 5.14 – Micrografia óptica do metal de solda, de juntas de aço API 5L X65Q soldadas 

pelo processo GMAW – passe de acabamento. ZF – zona fundida; FA – ferrita acicular; PF – 

ferrita primária; FS – ferrita com segunda fase. Ataque Nital 5%; 200x. Amostra CS-SE. 
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Figura 5.15 – Imagem obtido no MEV da microestrutura do metal de solda – passe de 

acabamento. FA – ferrita acicular; PF – ferrita primária. Ataque Nital 5%. Amostra CS-SE. 

3.000x. 

Na Figura 5.16, apresenta-se micrografias ópticas do metal de solda, de amostras das juntas 

soldadas atacadas com reativo Le Pera, nas condições estudadas. Os pontos brancos são 

constituintes secundários, enriquecidos em carbono, como os agregados ferrita-carbonetos (FC) 

e o constituinte martensita-austenita retida (M-A), que, segundo ARAÚJO (2013), não são 

atacados pelo reativo Le Pera. Esses constituintes não podem ser dinstinguidos em microscopia 

óptica, sendo necessário para esse fim, análise no MEV. 
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Figura 5.16 – Micrografia óptica do metal de solda – passe de acabamento, nas condições: a) 

CS-SE; b) CS-ED; 200x e c) CS-EE. ZF – zona fundida; M-A/FC – constituinte M-A e/ou 

agregados ferrita-carbonetos. Ataque Le Pera, 500x. 

Comparando qualitativamente as micrografias da Figura 5.16, nota-se que houve um aumento 

de constituintes secundários, revelados pelo reativo Le Pera, no metal de solda das amostras 

nas condições CS-ED e CS-EE comparativamente à condição CS-SE. Esse comportamento 

deverá ser melhor discutido ao se apresentar os resultados de metalografia quantitativa. 

Na Figura 5.17, apresenta-se imagem obtida no MEV do metal de solda das juntas soldadas, 

nas amostras CS-SE atacadas com reativo Le Pera. Nessa imagem, é possível identificar os 

constituintes agregados ferrita-carbonetos e constituinte M-A no metal de solda, por suas 

morfologias distintas. Dessa forma, assim como no trabalho de MODENESI (2004), nota-se a 
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morfologia mais compacta do constituinte M-A e o aspecto mais fracionado dos agregados 

ferrita-carbonetos. 

 

Figura 5.17 – Imagem adquirida no MEV da microestrutura do metal de solda. Amostra CS-

SE – passe de raiz. M-A – constituinte martensita-austenita retida; FC – agregados ferrita-

carbonetos. Ataque Le Pera, 3.000x. 

A Figura 5.18 apresenta as microestruturas da ZTA das juntas soldadas nas condições 

estudadas, obtidas no microscópio óptico e reveladas por ataque com reativo Le Pera. Observa-

se importante presença de constituintes ricos em carbono não atacados pelo reativo, 

permanecendo assim como pontos brancos nas imagens. Esses constituintes são o constituinte 

M-A e/ou agregados ferrita-carbonetos. 

Ao se comparar as micrografias da ZTA (Figura 5.18) com aquelas do metal de solda (Figura 

5.16), observa-se qualitativamente uma maior fração constituintes secundário (pontos brancos, 

constituintes não atacados pelo reativo) na ZTA. Esses constituintes podem ser agregados 

ferrita-carbonetos e/ou martensita-austenita retida. Comportamento semelhante foi observado 

por ARAÚJO (2013) e SANT'ANNA (2006), e está relacionado a mudanças na taxa de 

resfriamento para cada região da junta soldada. 

Comparando a microestrutura da ZTA da amostra CS-ED (Figura 5.18b) com a microestrutura 

da ZTA das amostras CS-EE e CS-SE (Figuras 5.18a e c), observa-se qualitativamente um 
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aumento na fração dos constituintes não atacados pelo reativo Le Pera, nas amostras submetidas 

a envelhecimento dinâmico por deformação. Esse comportamento deverá ser melhor discutido 

ao se apresentar os resultados de metalografia quantitativa. 
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Figura 5.18 – Micrografia óptica da ZTA do aço API 5L X65Q – passe de acabamento, nas 

condições: a) CS-SE; b) CS-ED e c) CS-EE. Ataque Le Pera, 500x. 

Na Figura 5.17, apresentam-se imagens obtidas no MEV da microestrutura da ZTA, nas 

amostras CS-SE atacadas com reativo Le Pera. Nessas imagens, é possível identificar os 

constituintes agregados ferrita-carbonetos e constituinte M-A na ZTA dos aços grau “X65Q”. 
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Figura 5.19 – Microestrutura da ZTA do aço API 5L X65Q, em juntas soldadas por processo 

GMAW – passe de acabamento: a) presença de constituintes M-A e FC; 3.000x e b) em 

detalhe, os constituintes M-A e FC; 10.000x. Amostra CS-SE. Ataque Le Pera; MEV. 

A partir da composição química do aço API 5L X65Q e do metal de solda, pode-se afirmar que 

a presença de elementos microligantes na composição química do metal base e do metal de 

adição (arame-eletrodo), levou à formação do constituinte martensita-austenita retida e de 

agregados ferrita-carbonetos nas regiões das juntas soldadas. TRINDADE et al. (2004) 

encontraram em seu trabalho presença do constituinte M-A em metal de solda contendo 

elementos microligantes como Mo, Ti, B e Cr. Além disso, TRINDADE et al. (2007) 

observaram que a presença de níquel em determinados teores no metal de solda levou à 

formação de M-A. Esses elementos também foram encontrados na composição do aço estudado 

e do metal de solda, no presente trabalho. 

 

5.4.2.1 Metalografia quantitativa 

Na Tabela V.4 tem-se as frações volumétricas, em porcentagem, dos constituintes presentes no 

metal de solda e na ZTA das juntas soldadas, nas condições estudadas. 
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Tabela V.4: Fração volumétrica, em porcentagem, dos constituintes presentes no metal de 

solda no passe de acabamento, e dos constituintes FC/M-A, em juntas do aço API 5L X65Q 

soldadas pelo processo GMAW. FA: ferrita acicular; PF: ferrita primária; FS(A): ferrita com 

segunda fase alinhada; FS(NA): ferrita com segunda fase não alinhada; FC: agregados ferrita-

carbonetos e FC/M-A: agregados ferrita-carbonetos e/ou martensita-austenita retida. 

  

Observa-se que as fases resultantes com maiores frações volumétricas no metal de solda, 

reveladas por ataque com reativo Nital 5% foram FA (≈39%), PF (≈37,0%) e FS(A) (≈16,0%), 

semelhante ao encontrado por MANDZIEJ (1992).  TRINDADE et al. (2004) conseguiram 

valores mais próximos aos da Tabela V.4, ao produzirem um metal de solda contendo Mn, Mo 

e CE = 0,42, por meio de soldagem a arco submerso. ARAÚJO (2013), por sua vez, encontrou 

valores de fração volumétrica de ferrita primária consideravelmente superiores, ao soldar tubos 

API 5L X70Q sem costura empregando-se soldagem com eletrodo revestido, o que é de se 

esperar, visto que, processos com proteção por escória apresentam taxas de resfriamento bem 

inferiores do que os processos com proteção gasosa, como a soldagem GMAW utilizada no 

presente trabalho.  

Os valores de fração volumétrica dos constituintes agregados ferrita-carbonetos e martensita-

austenita retida nas regiões da junta soldada na condição CS-SE, revelados por ataque com 

                                                 
7 A contagem manual dos constituintes FC/M-A foi feita separadamente em micrografias ópticas reveladas pelo 

ataque Le Pera e, portanto, não podem ser somadas com as frações volumétricas dos demais constituintes 

apresentados na Tabela V.4. 

CS-SE 
FA 

(%) 

PF(G) 

(%) 

PF(I) 

(%) 

FS(A) 

(%) 

FS(NA) 

(%) 

FC 

(%) 

 

FC/M-

A - ZF 

(%)7 

FC/M-A 

- ZTA 

(%)7 

MÉDIA 39,2 9,7 26,7 15,5 5,1 3,8 6,1 6,5 

CS-ED 
FA 

(%) 

PF(G) 

(%) 

PF(I) 

(%) 

FS(A) 

(%) 

FS(NA) 

(%) 

FC 

(%) 

FC/M-

A - ZF 

(%)7 

FC/M-A 

- ZTA 

(%)7 

MÉDIA 37,9 16,0 25,0 15,1 3,1 2,9 7,8 22,9 

CS-EE 
FA 

(%) 

PF(G) 

(%) 

PF(I) 

(%) 

FS(A) 

(%) 

FS(NA) 

(%) 

FC 

(%) 

FC/M-

A - ZF 

(%)7 

FC/MA 

- ZTA 

(%)7 

MÉDIA 40,5 19,0 14,9 17,8 5,3 2,5 8,7 11,8 
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reativo Le Pera, ficaram na faixa de 2 a 8%, como sugerido por ARAÚJO (2013) e TRINDADE 

et al. (2003). 

Comparando as frações volumétricas na condição CS-ED com a condição CS-SE, constatou-se 

um importante aumento de agregados ferrita-carbonetos no metal de solda e, principalmente, 

na ZTA após envelhecimento dinâmico por deformação. Acredita-se que isso se deve a uma 

precipitação de carbonetos nas vizinhanças das discordâncias em substituição ao constituinte 

M-A, resultado da reação entre elementos de liga substitucionais, que se alocam em regiões 

dilatadas em torno de discordâncias, com átomos de carbono que formam as Atmosferas de 

Cottrell, como propôs SAMEK et al. (2008), contribuindo para maior formação de agregados 

ferrita-carbonetos. 

As transformações de fases em uma junta soldada de aços ao carbono e aços ARBL, fabricadas 

por soldagem a arco elétrico com proteção gasosa, ocorrem predominantemente por regime 

displacivo (movimento militar de átomos, levando a um rearranjo na estrutura cristalina, sem 

ocorrer difusão de átomos de longo alcance). Assim, espera-se que nas regiões dessas juntas as 

fases apresentem maiores densidades de discordâncias. Ou seja, aumentam-se as possibilidades 

de ocorrerem interações entre átomos de soluto e discordâncias, possibilitando maior 

precipitação de carbonetos e formação do constituinte FC, durante o envelhecimento dinâmico 

por deformação. 

Comparando as frações volumétricas de constituintes secundários na ZTA e ZF das amostras 

na condição CS-EE com as condições CS-SE e CS-ED, observa-se que na condição CS-EE a 

fração volumétrica de FC/M-A ficou entre os valores medidos nas condições CS-SE e CS-ED. 

Ou seja, o envelhecimento estático por deformação produziu um efeito menor na formação de 

agregados ferrita-carbonetos nas regiões da solda, quando comparado ao envelhecimento 

dinâmico. Isso se deve provavelmente às condições para as quais ocorre o envelhecimento 

estático por deformação, principalmente, ao tempo de envelhecimento. Assim, acredita-se que 

menor quantidade de átomos de soluto se alojaram em discordâncias, diminuindo a precipitação 

de carbonetos na condição CS-EE comparativamente à condição CS-ED. 

Assim como nos resultados obtidos nos ensaios mecânicos, observou-se que o envelhecimento 

estático por deformação, provável de ocorrer após a deformação plástica induzida pela operação 

de lançamento de dutos submarinos, produziu efeitos distintos nas propriedades mecânicas da 

solda, em relação ao envelhecimento dinâmico por deformação, provável de ocorrer durante o 

bobinamento de dutos submarinos em carreteis. 
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5.4.3 Discussão das análises microestruturais 

Os resultados obtidos da caracterização microestrutural podem ser resumidos em: 

 A estrutura do metal base no estado de entrega é constituída de bainita com algumas ilhas 

de martensita, com alto grau de refinamento de grãos. Essa estrutura foi responsável pela 

combinação de elevada resistência em tração combinado com elevada tenacidade ao impacto 

do aço estudado. 

 Pelas técnicas aplicadas para caraterização microestrutural do metal base não foi possível 

identificar efeitos do fenômeno de envelhecimento por deformação no aço estudado, uma 

vez que, o fenômeno ocorre a nível de discordâncias. 

 Nas juntas soldadas, constatou-se que a fase predominante no metal de solda, em termos de 

fração volumétrica, foi ferrita acicular (≈39%), seguido de ferrita primária (≈37,0%) e 

ferrita com segunda fase (≈16,0%).  

 As frações volumétricas de consitutuintes secundários como agregados ferrita-carbonetos, 

medidas em micrografias ópticas de amostras na condição sem envelhecimento por 

deformação (CS-SE) reveladas por ataque Le Pera, foram ≈6,0% no metal de solda e ≈6,5% 

na ZTA. Para a condição como soldado após envelhecimento dinâmico por deformação (CS-

ED), obteve-se maior fração volumétrica de agregados ferrita-carbonetos, sendo ≈8% na 

zona fundida e 23% na ZTA, o que pode ser observado também nas micrografias. Acredita-

se que o fenômeno de envelhecimento por deformação levou a um aumento de FC, devido a 

precipitação de carbonetos em torno de discordâncias, substituindo o constituinte M-A.  

 A condição como soldado após envelhecimento estático por deformação (CS-EE) também 

apresentou maior fração volumétrica de agregados ferrita-carbonetos em relação à condição 

CS-SE, sendo ≈9% na zona fundida e 12% na ZTA. No entanto, esse feito foi diferente ao 

observado na condição CS-ED, o que deve estar relacionado às condições nas quais o 

envelhecimento estático por deformação ocorreu, principalmente ao tempo de 

envelhecimento. 
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6. CONCLUSÕES 

Pelos resultados encontrados com a metodologia aplicada e considerando os objetivos deste 

trabalho, pode-se concluir que: 

 A microestrutura do aço estudado, produzido via laminação a quente de tubos sem costura 

seguido de tratamentos térmicos de têmpera e revenimento é constituída de grãos refinados 

de bainita com algumas ilhas de martensita, sendo responsáveis pela elevada resistência 

mecânica em tração combinado com elevada tenacidade ao impacto do aço. 

 O fenômeno de envelhecimento por deformação de fato ocorre nos aços API 5L X65Q de 

tubos sem costura, agindo como um mecanismo de endurecimento e modificando suas 

propriedades mecânicas: aumentou o limite de escoamento e a razão elástica, diminuiu o 

alongamento total e a tenacidade ao impacto do aço. 

 Observou-se que o envelhecimento dinâmico por deformação foi responsável por 

modificações mais expressivas nas propriedades mecânicas dos aços tipo “X65Q” (metal 

base). Nesta condição, o metal base não atendeu ao especificado para o aço grau X65Q no 

que se refere ao limite de escoamento máximo e à razão elástica. 

 As fases predominantes no metal de solda das juntas de aço API 5L X65Q soldadas pelo 

processo GMAW, foram ferrita acicular (39,2%), ferrita primária (≈37,0%) e ferrita com 

segunda fase (≈17,0%). Essas fases, principalmente a relativamente baixa fração 

volumétrica de ferrita acicular, foram responsáveis por uma tenacidade ao impacto do 

metal de solda significativamente menor, comparativamente ao metal base. Foram 

identificados também presença de constituintes ricos em carbono, como agregados ferrita-

carbonetos e martensita-austenita retida nas regiões da solda, cuja formação foi favorecida 

pela presença de elementos microligantes na composição química do metal de solda e do 

metal base. A precipitação de carbonetos em contornos de grão no metal de solda levou a 

uma grande dispersão nos valores de energia absorvida por corpos de prova com entalhe 

no metal de solda, no ensaio de impacto Charpy. 

 O fenômeno de envelhecimento por deformação também ocorreu nas juntas soldadas, 

modificando a fração volumétrica de agregados ferrita-carbonetos na ZTA e ZF. As 

respostas da solda ao envelhecimento por deformação foram diferentes do aço, devido à 

diluição relacionada ao procedimento de soldagem e às microestruturas com maiores 

densidades de discordâncias nas regiões das juntas soldadas. 
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 Os efeitos do fenômeno de envelhecimento por deformação nas propriedades mecânicas 

em tração das juntas soldadas, mostraram que tanto o envelhecimento dinâmico por 

deformação quanto o estático aumentaram a capacidade de deformação plástica das soldas. 

Houve também um importante aumento na tensão limite de resistência e diminuição na 

razão elástica, além de aumento no alongamento percentual total das juntas soldadas, após 

envelhecimento por deformação. Foi constatado também um aumento nos valores de 

dureza Vickers nas regiões das soldas, principalmente após envelhecimento estático por 

deformação. 

 No caso das soldas, diferentemente do aço, o envelhecimento estático por deformação foi 

responsável por maiores modificações nas propriedades mecânicas, obtidas nos ensaios de 

tração, dureza Vickers e impacto Charpy. 

Assim, conclui-se que o envelhecimento dinâmico por deformação foi a pior condição para as 

propriedades mecânicas em tração de tubos sem costura de aço API 5L X65Q e não devem ser 

desprezados durante as operações de lançamento de dutos submarinos. No entanto, os efeitos 

na solda foram diferentes e mais significativos em relação ao metal base, levando a 

modificações na proporção de constituintes secundários na ZTA e ZF das soldas (aumento de 

agregados ferrita-carbonetos), e, de um modo geral, melhorou as propriedades mecânicas em 

tração das juntas soldadas. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Após a realização deste trabalho, sugere-se a continuidade do estudo, por meio dos seguintes 

trabalhos: 

 Levantar curvas de energia absorvida por impacto em função de temperatura e avaliar o 

efeito do fenômeno de envelhecimento por deformação na temperatura de transição dúctil-

frágil do metal base e das juntas soldadas. 

 Realizar tratamento térmico de pós-aquecimento antes de submeter ao envelhecimento por 

deformação, de forma a investigar o efeito de fato do fenômeno de envelhecimento por 

deformação na formação de agregados ferrita-carbonetos e martensita-austenita retida na 

ZF e ZTA das soldas. 

 Analisar as microestruturas das regiões das juntas soldadas utilizando-se microscópio 

eletrônica de transmissão (MET), de forma a identificar as estruturas de discordâncias nas 

regiões da solda, antes e após envelhecimento por deformação. 

 Realizar ensaios de Mecânica de Fratura para avaliar o efeito do fenômeno de 

envelhecimento por deformação no metal base e nas juntas soldadas, observando possível 

ocorrência de pontos de instabilidades plásticas em curvas carga-deslocamento relacionado 

ao envelhecimento por deformação e de diminuição de tenacidade à fratura devido ao 

envelhecimento por deformação. 

 Avaliar técnicas e parâmetros de soldagem e determinar relações entre microestruturas 

resultantes e comportamento de juntas soldadas, submetidas ao envelhecimento por 

deformação. 

 Variar temperatura, tempo de envelhecimento, deformação plástica e taxa de deformação, 

de forma a se determinar faixas em que o fenômeno de envelhecimento por deformação 

ocorre e seus efeitos no metal base e em juntas soldadas. 

 Realizar ensaio de crescimento de trinca por fadiga no metal base e em juntas soldadas, 

antes e após envelhecimento por deformação, avaliando o efeito do fenômeno na vida em 

fadiga de dutos submarinos. 

 Aplicar metodologia S-N por ensaio de fadiga em flexão reversa, de modo a investigar 

efeitos de deformação cíclica, induzidas durante operações de lançamento de dutos, na 

nucleação de trincas nos tubos sem costura e em soldas. 
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